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

Sessió de 15 de setembre de 2021

ACTA

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
de la Ciutat, el 15 de setembre de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, 
DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ, en sessió ordinària, 
sota la presidència de l'Im. Sr.  Regidor Albert Batlle Bastardas. Hi assisteixen les Imes. 
Sres. i els Ims. Srs.: Marc Serra Solé, Jordi Rabassa Massons, Laia Bonet Rull, 
Montserrat Ballarín Espuña, Elisenda Alamany i Gutiérrez, Jordi Coronas i Martorell, 
Gemma Sendra i Planas, Marina Gassol i Ventura, Jordi Martí Galbis, Francina Vila i 
Valls, Francisco Sierra López, Josep Bou Vila i Maria Magdalena Barceló Verea, assistits 
per l'assessora jurídica, la Sra. Anna Martori Salichs, que actua per delegació del 
secretari general i que certifica.

També hi són presents les Imes. Sres. Eva Baró i Ramos i Eva Parera Escrichs, i l’Im. Sr. 
Max Zañartu i Plaza.

Excusen la seva absència els Ims. Srs. Jordi Martí Grau i Eloi Badia Casas.

La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l’article 
46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons 
redacció donada pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten 
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la 
COVID-19.

La Secretària delegada constata l’efectiva connexió per via telemàtica de tots els 
assistents a la sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la 
referida sala virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència de quòrum legal.

S'obre la sessió a les 10.00 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 14 de juliol 
de 2021, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel 
Canvi i regidora no adscrita Sra. Barceló. APROVADA
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II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les 
resolucions següents:

1. – (121/2020) De la gerent municipal, de 8 de juliol de 2021, que allibera l'autorització i 
la disposició de la despesa per un import de 16.352,08 euros (IVA inclòs) relatiu als 
serveis per a la gestió i dinamització dels horts urbans situats a la coberta del Mercat 
Municipal Vall d'Hebron-Teixonera, pel retard en la data d'inici del contracte de 92 
dies de l'any 2021 (període de l'1 de març al 31 de maig de 2021) adjudicat a Tarpuna, 
SCCL, per a l'exercici 2021. 

2. – (190400058) De la gerent municipal, de 8 de juliol de 2021, que prorroga per al 
període comprès entre l'1 d'octubre de 2021 fins al 30 de setembre de 2022, lot 2, el 
contracte relatiu al servei de fotografia per al Departament de Comunicació del 
districte de Les Corts adjudicat al Sr. Oscar Giralt Jonama, per als exercicis 2021-2022, 
i per un import de 10.781,10 euros (IVA inclòs). 

3. – (142/2020) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 21 de juny de 2021, que 
adjudica a SM, Sistemas Medioambientales, SL el contracte relatiu al suport als actes a 
la via pública del districte d'Horta-Guinardó, per als exercicis 2021-2022, i per un 
import de 60.374,17 euros (IVA inclòs). 

4. – (2048/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 23 de juny de 2021, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa 
del contracte relatiu al servei del control d'accessos per talls de carrer per actes a la 
via pública en el districte de Sant Andreu, per als exercicis 2021-2022, i per un 
pressupost base de licitació de 66.702,94 euros (IVA inclòs). 

5. – (s/n) Del gerent de recursos, de 25 de juny de 2021, que reajusta les anualitats de 
l'autorització i disposició de la despesa per un import de 172.735,49 euros (IVA inclòs) 
del contracte relatiu al servei de neteja i recollida selectiva dels edificis i locals adscrits 
al districte de Sant Martí adjudicat a Multiserveis Ndavant, SL, per als exercicis 2021-
2023. 

6. – (s/n) De la gerent municipal, de 29 de juny de 2021, que adjudica a Bureau Veritas 
Iberia, SLU el contracte relatiu a la realització de l'auditoria externa dels canals 
d'atenció a la ciutadania que gestiona la Direcció de Serveis d'Informació i Atenció 
Ciutadana (DIAC) i la certificació del procés d'incidències i reclamacions (IRIS) a tot 
l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 32.415,90 
euros (IVA inclòs). 

7. – (s/n) De la gerent municipal, de 28 de juny de 2021, que adjudica a Artyplan, SL el 
contracte relatiu a la digitalització de documentació textual, fotogràfica i visual de 
diversos fons i col·leccions dipositats als Arxius Municipals dels districtes de Sants-
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Montjuïc, de Les Corts, de Sarrià-Sant Gervasi, de Gràcia, d'Horta-Guinardó i de Sant 
Martí, lot 1, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 30.250,00 euros (IVA 
inclòs). 

8. – (20214091) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 29 de juny de 2021, que 
adjudica a Magmacultura, SL el contracte relatiu als serveis de gestió de l'Espai 
Bombers-Parc de la Prevenció, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 
107.122,67 euros (IVA inclòs). 

9. – (s/n) De la gerent municipal, de 28 de juny de 2021, que adjudica a Artyplan, SL el 
contracte relatiu a la digitalització de documentació de l'Arxiu Municipal 
Contemporani de Barcelona, lot 2, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 
37.873,00 euros (IVA inclòs). 

10. – (20190094) De la gerent municipal, de 29 de juny de 2021, que prorroga per un 
període comprès des del 12-08-2021 fins a l'11-08-2023, el contracte relatiu als 
serveis de suport a la gestió presencial i telefònica d'atenció al públic al Centre 
d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona adjudicat a Triangel Catalunya 
Serveis Auxiliars, SLU, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 88.298,44 euros 
(IVA inclòs). 

11. – (20210169) De la gerent del districte de Gràcia, de 30 de juny de 2021, que adjudica a 
Taller d'Història de Gràcia Centre d'Estudis el contracte relatiu a la implementació 
d'un projecte del disseny de vuit itineraris, contribuint a impulsar la memòria 
col·lectiva del Districte, a través de diversos fets de la microhistòria de tots els barris 
que configuren el districte de Gràcia, fent-la accessible a públics d'edat i condicions 
diferents (àmbit familiar, amb diversitat funcional, d'interès per a la comunitat 
educativa, etc.), per als exercicis 2021-2022, i per un import de 12.000,00 euros (0% 
d'IVA). 

12. – (16/2020) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 30 de juny de 2021, que 
prorroga per un període comprès des del 31.07.2021 fins al 30.07.2022, el contracte 
relatiu als serveis de manteniment de xarxa informàtica i telefonia del districte de 
Sarrià-Sant Gervasi adjudicat a Cuvicbaga Informàtica, SL, per als exercicis 2021-2022, 
i per un import de 14.883,00 euros (IVA inclòs). 

13. – (s/n) De la gerent municipal, de 5 de juliol de 2021, que adjudica a Cheque Dejeuner 
España, SA el contracte relatiu al subministrament i gestió de xecs de restaurant per 
als conductors del Parc Mòbil, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 
73.680,01 euros (IVA inclòs). 

14. – (20209205) De la gerent municipal, d'1 de juliol de 2021, que prorroga per un període 
comprès des del 01.09.2021 fins al 31.08.2022, el contracte relatiu al servei de 
dinamització de l'espai destinat als adolescents i joves i de l'espai veïnal del carrer 
Química del districte de Sants-Montjuïc adjudicat a Tasca Serveis d'Animació, SL, per 
als exercicis 2021-2022, i per un import de 130.680,79 euros (IVA inclòs). 
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15. – (20213013) De la gerent municipal, d'1 de juliol de 2021, que inicia expedient, aprova 
el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al 
servei de suport i assistència tècnica per al control i el seguiment d'actuacions de les 
obres realitzades per les companyies de serveis, gestió de les responsabilitats 
patrimonials i visites d'incidències a la via pública del districte de Ciutat Vella, per als 
exercicis 2021-2022, i per un import de 56.948,37 euros (IVA inclòs). 

16. – (19010016) Del gerent del districte de Nou Barris, de 5 de juliol de 2021, que allibera 
l'autorització i disposició de la despesa per un import de 15.566,71 euros (IVA inclòs) 
del contracte relatiu a la gestió de projectes integrats amb contractació de col·lectius 
en risc d'exclusió al districte de Nou Barris adjudicat a Aprise-Catalunya Empresa 
d'Inserció, per als exercicis 2021-2022. 

17. – (20202004) Del gerent del districte de Sant Martí, de 6 de juliol de 2021, que allibera 
l'autorització de la despesa per un import de 17.000,00 euros del contracte relatiu als 
serveis de conceptualització gràfica, disseny gràfic, maquetació i adaptació d'originals 
per a l'elaboració dels productes gràfics i altres elements de comunicació del districte 
de Sant Martí, per a l'exercici 2021. 

18. – (301/18) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 7 de juliol de 2021, que 
adjudica a General Courier Vallès, SL el contracte relatiu als serveis postals, lot 2: 
productes postals bàsics del districte de Sants-Montjuïc, per als exercicis 2021-2022, i 
per un import de 15.000,00 euros (IVA inclòs). 

19. – (301/18) De la gerent del districte de Sants-MontjuIc, de 7 de juliol de 2021, que inicia 
expedient, aprova el plec de clàusules, convcoca la licitació i autoritza la despesa del 
contracte relatiu als serveis postals, lot 1, productes amb seguiment d'informació del 
districte de Sants-Montjuïc, per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de 
licitació de 18.000,00 euros (IVA inclòs). 

20. – (s/n) De la gerent municipal, de 8 de juliol de 2021, que adjudica a Iuris Doc, SL el 
contracte relatiu al servei d'edició i manteniment de continguts del web i xarxes 
socials de la Direcció del Sistema Municipal d'Arxius de Barcelona, per als exercicis 
2021-2022, i per un import de 44.770,00 euros (IVA inclòs). 

21. – (21/2021) De la gerent municipal, de 8 de juliol de 2021, que adjudica a Alumbrados 
Viarios, SA el contracte relatiu al manteniment dels sistemes de control d'accés als 
aparcaments i carrers restringits a la circulació, dels barris de muntanya, per als 
exercicis 2021-2024, i per un import de 17.908,81 euros (IVA inclòs). 

22. – (s/n) De la gerent municipal, de 8 de juliol de 2021, que adjudica a Loginfar, SLU el 
contracte relatiu al servei de manteniment de la màquina Cashlogy situada a la 
llibreria de la Sala Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2021-2023, i 
per un import de 3.900,00 euros (IVA inclòs). 

23. – (190400058) De la gerent municipal, de 8 de juliol de 2021, que prorroga per al 
període comprès entre l'1 d'octubre de 2021 fins al 30 de setembre de 2022, el 



CCM 9/21 Presidència 5/47

contracte relatiu al servei de producció de peces audiovisuals per al Departament de 
Comunicació del districte de Les Corts, lot 1, per als exercicis 2021-2022, i per un 
import de 6.854,65 euros (IVA inclòs). 

24. – (20191011) Del gerent del districte de Sant Martí, de 23 de juny de 2021, que cancel·la 
i/o retorna a Campió Associats, SL la garantia definitiva d'import 624,38 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al subministrament de 
trofeus (Copes, medalles, plaques i altres elements condecoratius) al districte de Sant 
Martí, amb càrrec a l'exercici 2021. 

25. – (s/n) De la gerent municipal, de 28 de juny de 2021, que adjudica a Artyplan, SL el 
contracte relatiu a la digitalització dels llibres del Padró custodiats a l'Arxiu Municipal 
Contemporani de Barcelona (Arxiu Intermedi i Arxiu de Població), lot 3, per als 
exercicis 2022-2023, i per un import de 171.199,51 euros (IVA inclòs). 

26. – (20204199) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 29 de juny de 2021, que 
prorroga per un període comprès des del 04.08.2021 fins al 30.11.2021, el contracte 
relatiu als serveis d'assistència i defensa jurídiques als membres dels cossos de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 
que integren l'Àrea de Prevenció i Seguretat, adjudicat a Molins Advocats Defensa 
Penal, SLP, per a l'exercici 2021, i per un import de 39.930,00 euros (IVA inclòs). 

27. – (20219104) Del gerent de l'Eixample, de 2 de juliol de 2021, que adjudica a Recerca i 
Desenvolupament Empresarial el contracte relatiu als serveis postals de productes 
amb seguiment d'informació, com certificacions i notificacions, del districte de 
l'Eixample, lot 1, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 28.000,01 euros. 

28. – (20219105) Del gerent del districte de l'Eixample, de 5 de juliol de 2021, que inicia 
expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del 
contracte relatiu als serveis postals bàsics, lot 2, del districte de l'Eixample, per als 
exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 18.000,00 euros (IVA 
inclòs). 

29. – (s/n) Del gerent del districte de Nou Barris, de 7 de juliol de 2021, que inicia 
expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del 
contracte relatiu a la gestió de la Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, per a l'exercici 
2021, i per un pressupost base de licitació de 82.091,51 euros (IVA inclòs). 

30. – (20222000) De la gerent municipal, de 6 de juliol de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al manteniment i suport informàtic de les aules d'informàtica i equips de gestió 
dels equipaments del districte de Sant Martí, per als exercicis 2022-2023, i per un 
pressupost base de licitació de 89.540,00 euros (IVA inclòs). 

31. – (20214090) De la gerent municipal, de 8 de juliol de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al servei d'assistència veterinària per als cavalls i gossos de la Guàrdia Urbana 
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de Barcelona, subministrament de productes farmacèutics i sanitaris, altres 
prestacions i el servei de ferrament dels cavalls, lot 1, per als exercicis 2021-2023, i 
per un pressupost base de licitació de 257.896,82 euros (IVA inclòs). 

32. – (108/2020) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 25 de juny de 2021, 
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
4.996,10 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als serveis de disseny i maquetació 
adjudicat a Nogales Barcelona, SL, per als exercicis 2021-2022. 

33. – (107/2020) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 25 de juny de 2021, 
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
2.074,28 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als serveis d'impressió adjudicat a 
Vilar Abella, SL, per als exercicis 2021-2022. 

34. – (190400047) De la gerent municipal, de 8 de juliol de 2021, que prorroga per al 
període comprès entre l'1 d'octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022, el contracte 
relatiu al servei de suport tècnic audiovisual i sustitució simultània per als actes del 
consell de Districte, audiències públiques i altres actes del Districte, així com el 
manteniment preventiu i correctiu dels equips de so, material audiovisual, pantalles i 
altre material de l'Auditori Tomasa Cuevas, Cristalleries Planell i les sales de la seu del 
districte de Les Corts, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 29.360,54 euros 
(IVA inclòs). 

35. – () RESOLUCIÓ de la Gerència Municipal de data 2 de juny de 2021 per la qual es 
prorroga per un període comprès des del 03.09.2021 fins el 02.09.2022, el contracte 
núm. 19000238 que té per objecte el servei de suport i assessorament al 
funcionament del Consell de Ciutat de la ciutat de Barcelona. Aquest servei inclou 
també el suport a la Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització pel 
que fa el funcionament del Consell de Ciutat" a l'empresa E1DOS DINAMITZACIÓ 
SOCIAL SL, amb NIF B63947238, per un import de 52.132,95 euros (IVA inclòs). 

36. – (2021 / 3446) (2021 / 3446) De L'Alcaldessa, de 16 de juliol de 2021, que cessa el 
senyor Xavier Florensa Cantons, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 3, 
adscrit al Grup Polític Municipal Esquerra Republicana, amb efectes 22 de juny de 
2021.

37. – (2021 / 3619) (2021 / 3619) De L'Alcaldessa, de 16 de juliol de 2021, que nomena 
funcionaris/àries de carrera de la categoria Mestre/a, de conformitat amb la proposta 
del Tribunal qualificador del procés selectiu de 121 places de la categoria de Mestre/a 
de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure (publicat al DOGC, 
núm. 7829 de 13.03.2019), d'acord amb els antecedents i fonaments que consten a la 
part expositiva d'aquesta resolució. ADSCRIURE'LS al Consorci d'Educació de 
Barcelona.

38. – (2021 / 3621) (2021 / 3621) De L'Alcaldessa, de 16 de juliol de 2021, que nomena Sara 
Pecos Azorin funcionària de carrera de la categoria Mestre/a, de conformitat amb la 
proposta del Tribunal qualificador del procés selectiu de 29 places de la categoria de 
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Mestre/a de l'Ajuntament de Barcelona (publicat al DOGC núm. 5901, de 16.06.2011), 
mitjançant concurs oposició lliure, d'acord amb els antecedents i fonaments que 
consten a la part expositiva d'aquesta resolució. ADSCRIURE-LA al Consorci d'Educació 
de Barcelona.

39. – (2021 / 3608) (2021 / 3608) De L'Alcaldessa, de 16 de juliol de 2021, que cessa la 
senyora Montserrat Rosell Martí, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 5, 
adscrit al Grup Polític Municipal Junts per Catalunya amb efectes 30 de juny de 2021.

40. – (2021 / 3798) (2021 / 3798) De L'Alcaldessa, de 26 de juliol de 2021, que nomena 
Beatriz Martínez Alonso, personal eventual, en el lloc de treball Assessor/a 3, adscrit/a 
a la Regidoria de Presidència, amb efectes del dia 1 de setembre de 2021, amb el 
règim de plena dedicació.

41. – (2021 / 3688) (2021 / 3688) De L'Alcaldessa, de 26 de juliol de 2021, que nomena 
SILVIA VILLEGAS GARALUT funcionària de carrera de la categoria tècnic/a mitjà/ana en 
treball social de l'escala d'administració especial, de conformitat amb la proposta del 
Tribunal qualificador del procés selectiu de 136 places de la categoria de tècnic/a 
mitjà/ana en treball social, escala d'administració especial de l'Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant concurs oposició, en torn lliure, amb efectes 1de juliol de 2021.

42. – (2021 / 3728) (2021 / 3728) De L'Alcaldessa, de 26 de juliol de 2021, que cessa Maria 
Rosa Sòria Sanchez, personal eventual, del lloc de treball Assessor/a 5,adscrit a a la 
Regidoria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, amb efectes 11 de juliol de 
2021.

43. – (2021 / 3787) (2021 / 3787) De L'Alcaldessa, de 26 de juliol de 2021, que nomena 
Maria Rosa Sòria Sanchez, personal eventual, en el lloc de treball Assessor/a 5, 
adscrit/a a la Direcció Tècnica de Premsa (Direcció de l'Alcaldia),amb efectes del dia 
12 de juliol de 2021, amb el règim de plena dedicació.

44. – (2021 / 3788) (2021 / 3788) De L'Alcaldessa, de 26 de juliol de 2021, que cessa el 
senyor Jaume Vilalta Lloses, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 5, 
adscrit al Grup Polític Municipal Esquerra Republicana de Catalunya, amb efectes 9 de 
juliol de 2021.

45. – (2021 / 3796) (2021 / 3796) De L'Alcaldessa, de 26 de juliol de 2021, que nomena 
funcionaris/àries de carrera de la categoria tècnic/a mitjà/ana en educació social de 
l'escala d'administració especial, de conformitat amb la proposta del Tribunal 
qualificador del procés selectiu de 49 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana en 
educació social, escala d'administració especial de l'Ajuntament de Barcelona, 
mitjançant concurs oposició, en torn lliure, amb efectes 1 de juliol de 2021.

46. – (2021 / 3901) (2021 / 3901) De L'Alcaldessa, de 29 de juliol de 2021, que nomena 
JOAQUIM REGUE DEU funcionari de carrera de la categoria tècnic/a mitjà/ana en 
biblioteconomia de l'escala d'administració especial, de conformitat amb la proposta 
del Tribunal qualificador del procés selectiu de 7 places de la categoria de tècnic/a 
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mitjà/ana en biblioteconomia, escala d'administració especial de l'Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant concurs oposició, en torn lliure, amb efectes 17 de juliol de 
2021. ADSCRIURE'L a l'Institut de Cultura de Barcelona.

47. – (2021 / 3339) (2021 / 3339) De L'Alcaldessa, de 02 de juliol de 2021, que nomena Elisa 
Miralles Rodríguez, personal eventual, en el lloc de treball Assessor/a5, adscrit/a a la 
Regidoria de Presidència, amb efectes del dia 1 de juliol de 2021, amb el 50% de la 
jornada ordinària. 

48. – (2021 / 3551) (2021 / 3551) De L'Alcaldessa, de 16 de juliol de 2021, que nomena 
Núria Clotet Agut, personal eventual, en el lloc de treball Assessor/a 3,adscrit/a al 
Grup Polític Municipal Esquerra Republicana de Catalunya, amb efectes del dia 12 de 
juliol de 2021, amb el règim de plena dedicació.

49. – (2021 / 3900) (2021 / 3900) De L'Alcaldessa, de 29 de juliol de 2021, que nomena 
MARCOS YAÑEZ NAVARRO funcionari de carrera de la categoria tècnic/a mitjà/ana en 
biblioteconomia de l'escala d'administració especial, de conformitat amb la proposta 
del Tribunal qualificador del procés selectiu de 7 places de la categoria de tècnic/a 
mitjà/ana en biblioteconomia, escala d'administració especial de l'Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant concurs oposició, en torn lliure, amb efectes 10 de juliol de 
2021.

50. – (2021 / 3921) (2021 / 3921) De L'Alcaldessa, de 29 de juliol de 2021, que nomena 
funcionaris/àries de carrera de la categoria tècnic/a mitjà/ana en arquitectura de 
l'escala d'administració especial, de conformitat amb la proposta del Tribunal 
qualificador del procés selectiu de 31 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana en 
arquitectura, escala d'administració especial de l'Ajuntament de Barcelona, 
mitjançant concurs oposició, en torn lliure, amb efectes 8 de juliol de 2021.

51. – (2021 / 3613) (2021 / 3613) De L'Alcaldessa, de 16 de juliol de 2021, que nomena EVA 
GARCIA PEGUERO i MARTA NOLLA LLORCA funcionàries de carrera de la categoria 
tècnic/a mitjana en educació social, escala d'administració especial, de conformitat 
amb la proposta del Tribunal qualificador del procés selectiu de 49 places de la 
categoria de tècnic/a mitjana en educació social, escala d'administració especial, de 
l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, amb efectes 1 de març 
de 2021.

52. – (56/2021) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 1 de 
juny de 2021, que designar com a membres del Tribunal Qualificador del procés 
selectiu per a la cobertura 320 places d'auxiliar d'administració general de 
l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure.

53. – (23/2021-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 9 
de juliol de 2021, que declara deserta la provisió per concurs 23/2021-C convocat per 
a cobrir un lloc de treball de Cap de Departament de Planejament General de la 
Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana, atès que la Sra. Neus Aleu Vila ha presentat el seu 
desistiment.
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54. – (28/2021) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21 
de maig de 2021, que designar com a membres del Tribunal Qualificador del procés 
selectiu per a la cobertura de 50 places de Tècnic/a Superior en Gestió de 
l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure.

55. – (26/2021) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 
de maig de 2021, que designar com a membres del Tribunal Qualificador del procés 
selectiu per a la cobertura de 5 places de Tècnic/a Superior en Arxivística de 
l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure.

56. – (21/2021) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 8 de 
juny de 2021, que designar com a membres del Tribunal Qualificador del procés 
selectiu per a la cobertura de 40 places de Tècnic/a Superior en Arquitectura de 
l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure.

57. – (35/2021-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 5 
de juliol de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i 
excloses del concurs 35/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament de Gestió Operativa de la Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans.

58. – (34/2021-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 5 
de juliol de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i 
excloses del concurs 34/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de Cap del 
Departament de Comunicació d'Economia, Recursos, Promoció Econòmica i Agenda 
2030.

59. – (11/2021-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 5 
de juliol de 2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en la lliure designació 11/2021-L per a la provisió 
d'un lloc de treball de Cap de Departament de Serveis Jurídics-Secretaria de la 
Gerència del Districte d'Horta-Guinardó.

60. – (12/2021-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 5 
de juliol de 2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en la lliure designació 12/2021-L per a la provisió 
d'un lloc de treball de Director/a de Serveis Jurídics i Secretaria de la Gerència del 
Districte de Ciutat Vella.

61. – (13/2021-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 5 
de juliol de 2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en la lliure designació 13/2021-L per a la provisió 
d'un lloc de treball de Director/a de Serveis a les Persones i al Territori de la Gerència 
del Districte de Ciutat Vella.

62. – (17/2021-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 5 
de juliol de 2021, que convoca la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de 
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Tècnic/a especialista de suport institucional de la Direcció Tècnica d'Actes 
Institucionals i Protocol d'Alcaldia.

63. – (14/2021-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
de juliol de 2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en la lliure designació 14/2021-L per a la provisió de 
trenta-un llocs de treball de Secretari/ària de Direcció..

64. – (164/2021) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
de juliol de 2021, que Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses.

65. – (18/2021-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
de juliol de 2021, que declara deserta la provisió per concurs 18/2021-C convocat per 
a cobrir un lloc de treball de Tècnic/a Especialista Jurídic/a adscrit al Departament de 
Serveis Jurídics -Secretaria del Districte de Sants-Montjuïc, atès que la persona 
aspirant presentada a l'entrevista ha renunciat a la seva participació en el procés.

66. – (7/2021-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 14 
de juliol de 2021, que declara deserta la provisió per lliure designació d'un lloc de 
treball de Cap de Divisió de Prevenció i Investigació Postsinistral adscrit a la Direcció 
del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Gerència de l'Àrea de 
Seguretat i Prevenció (I.D. S 08040784).

67. – (34/2021-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21 
de juliol de 2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i 
excloses del concurs 34/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de Cap del 
Departament de Comunicació d'Economia, Recursos, Promoció Econòmica i Agenda 
2030.

68. – (33/2021-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21 
de juliol de 2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i 
excloses del concurs 33/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de Coordinador/a 
de projectes d'anàlisi i estratègia adscrit a la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana.

69. – (35/2021-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21 
de juliol de 2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i 
excloses del concurs 35/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament de Gestió Operativa de la Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans.

70. – (33/2021-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 5 
de juliol de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i 
excloses del concurs 33/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de Coordinador/a 
de projectes d'anàlisi i estratègia adscrit a la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana.

71. – (444/2020) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21 
d'abril de 2021, que designar membres del Tribunal Qualificador per a la cobertura de 
27 places d'Ajudant de Serveis Auxiliars de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant 
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oposició lliure.

72. – (29/2021) RH Decret de EL GERENT DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ, de 28 
de maig de 2021, que designar com a membres del Tribunal Qualificador del procés 
selectiu per a la cobertura de 37 places de Tècnic/a Superior en Informació de 
l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure.

73. – (42/2021-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 4
d'agost de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap 
d'Unitat de Recursos Materials de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció.

74. – (15/2021-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16
de juliol de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en la lliure designació 15/2021-L per a la provisió 
d'un lloc de treball de Director/a de Serveis Oficina Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la 
Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana.

75. – (24/2021) RH Decret de EL GERENT DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ, de 21 
de maig de 2021, que designar com a membres del Tribunal Qualificador del procés 
selectiu per a la cobertura de 10 places de Tècnic/a Superior en Organització de 
l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure.

76. – (33/2021) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 23 
de juliol de 2021, que MODIFICAR la designació de membres del Tribunal Qualificador 
de la convocatòria per a la cobertura de 259 places d'Agent de la Guàrdia Urbana de 
l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant oposició lliure.

77. – (33/2021) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 30 
d'abril de 2021, que designar membres del Tribunal del procés selectiu per a la 
cobertura de 259 places d'agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, 
mitjançant oposició lliure..

78. – (150/2019) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 23 
de juliol de 2021, que modificar els membres del Tribunal qualificador de les 233 
places d'Agents de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant 
oposició lliure.

79. – (151/2019) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 22 
de juliol de 2021, que modificar la Comissió de Selecció de la convocatòria per a la 
cobertura de 60 places d'Agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, 
mitjançant concurs específic de mobilitat interadministrativa.

80. – (150/2019) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 20 
de juliol de 2021, que modificar membres del Tribunal qualificador de les 233 pl. 
Agents GUB de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant oposició lliure.

81. – (58/2021) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 
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de maig de 2021, que designar com a membres del Tribunal Qualificador del procés 
selectiu per a la cobertura 8 places de Tècnic/a Auxiliar de Suport Logístic de 
l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure.

82. – (35/2021) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 
de maig de 2021, que designar com a membres del Tribunal Qualificador del procés 
selectiu per a la cobertura 12 places de Tècnic/a Mitjà/ana Infermeria del Servei de 
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant 
concurs oposició lliure.

83. – (57/2021) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 27 
de maig de 2021, que designar com a membres del Tribunal Qualificador del procés 
selectiu per a la cobertura 2 places de Conductor/a de l'Ajuntament de Barcelona, 
mitjançant concurs oposició lliure.

84. – (34/2021) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 
de maig de 2021, que designar com a membres del Tribunal Qualificador del procés 
selectiu per a la cobertura 5 places de Tècnic/a Mitjà/ana del Servei de Prevenció, 
Extinció d'Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs 
oposició lliure.

85. – (32/2021) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 
de maig de 2021, que designar com a membres del Tribunal Qualificador del procés 
selectiu per a la cobertura 9 places de Tècnic/a Superior en Economia de l’Ajuntament 
de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure.

86. – (30/2021) RH Decret de EL GERENT DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ, de 3 de 
juny de 2021, que designar com a membres del Tribunal Qualificador del procés 
selectiu per a la cobertura de 12 places de Tècnic/a Superior en Pedagogia de 
l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure.

87. – (27/2021) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 
de maig de 2021, que designar com a membres del Tribunal Qualificador del procés 
selectiu per a la cobertura de 59 places de Tècnic/a Superior en Dret de l'Ajuntament 
de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure.

88. – (23/2021) RH Decret de EL GERENT DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ, de 21 
de maig de 2021, que designar com a membres del Tribunal Qualificador del procés 
selectiu per a la cobertura de 28 places de Tècnic/a Superior en Tecnologies de la 
Informació i Comunicació de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició 
lliure.

89. – (20/2021) RH Decret de EL GERENT DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ, de 21 
de maig de 2021, que designar com a membres del Tribunal Qualificador del procés 
selectiu per a la cobertura de 3 places de Tècnic/a Mitjà/ana en Tecnologies de la 
Informació i Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició 
lliure.
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90. – (19/2021) RH Decret de EL GERENT DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ, de 21 
de maig de 2021, que designar com a membres del Tribunal Qualificador del procés 
selectiu per a la cobertura de 120 places de Tècnic/a Mitjà/ana en Treball Social de 
l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure.

91. – (18/2021) RH Decret de EL GERENT DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ, de 28 
de maig de 2021, que designar com a membres del Tribunal Qualificador del procés 
selectiu per a la cobertura de 23 places de Tècnic/a Mitjà/ana en Enginyeria de 
l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure.

92. – (17/2021) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 
de maig de 2021, que designar com a membres del Tribunal Qualificador del procés 
selectiu per a la cobertura de 55 places de Tècnic/a Mitjà/ana en Educació Social de 
l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure.

93. – (16/2021-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 26 
de juliol de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en la lliure designació 16/2021-L per a la provisió 
d'un lloc de treball de Director/a de Serveis de Drets de Ciutadania de la Gerència 
d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. .

94. – (36/2021-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 26 
de juliol de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap 
de Departament de Recursos Interns del Districte d'Horta-Guinardó.

95. – (305/2021) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 29 
de juliol de 2021, que convoca un procés interadministratiu per a la provisió per lliure 
designació del lloc de treball de Cap de Divisió de Prevenció i Investigació Postsinistral, 
adscrit a la Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvament de la Gerència de l'Àrea de Seguretat i Prevenció.

96. – (312/2021) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 30 
de juliol de 2021, que convoca un procés interadministratiu per a la provisió per lliure 
designació del lloc de treball de Director/a de serveis de Transformació i Innovació 
Urbana de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana.

97. – (33/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 30 
de juliol de 2021, que declara deserta la provisió per concurs 33/2020-C convocat per 
a cobrir un lloc de treball de Gestor/a de projectes d'Arquitectura i Enginyeria adscrit 
al Departament de Projectes Urbans de la Gerència de l'Arquitecte en Cap, atès que la 
Sra. Núria Bayo Molina ha presentat el seu desistiment.

98. – (17/2021-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 2 
d'agost de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en la lliure designació 17/2021-L per a la provisió 
d'un lloc de treball de Tècnic/a especialista de suport institucional de la Direcció 
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Tècnica d'Actes Institucionals i Protocol d'Alcaldia.

99. – (15/2021-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 2 
d'agost de 2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses 
i excloses per participar en la lliure designació 15/2021-L per a la provisió d'un lloc de 
treball de Director/a de Serveis Oficina Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Gerència 
d'Àrea d'Ecologia Urbana.

100. – (14/2021-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 3 
d'agost de 2021, que declara deserta la posició (S 07028076) del lloc de treball de 
Secretari/ària de Direcció de la Gerència del Dte. Gràcia.

101. – (37/2021-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 4 
d'agost de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap 
de la Unitat de Coordinació (CGE), Tecnologia Operativa i Cartografia de la Gerència 
d'Àrea de Seguretat i Prevenció.

102. – (38/2021-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 4 
d'agost de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap 
de la Unitat de Planificació i Anàlisi de Risc de la Gerència d'Àrea de Seguretat i 
Prevenció.

103. – (39/2021-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 4 
d'agost de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap 
de la Unitat Normativa i Prestacional de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció.

104. – (40/2021-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 4 
d'agost de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap 
de la Unitat Operativa de Desenvolupament de la Gerència d'Àrea de Seguretat i 
Prevenció.

105. – (41/2021-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 4 
d'agost de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap 
de la Unitat Operativa Territorial de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció.

106. – (31/2021) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 
de maig de 2021, que designar com a membres del Tribunal Qualificador del procés 
selectiu per a la cobertura de 40 places de Tècnic/a Superior en Psicologia de 
l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure.

107. – (21-2021) Decret de l'Alcaldia, de 23 de juliol de 2021, que aprovar la denominació 
Jardins d'Anna Canalias Mestres per a l'emplaçament: espai enjardinat situat al c. 
Bernat Desclot, Districte de Sant Martí.

108. – (22-2021) Decret de l'Alcaldia, de 23 de juliol de 2021, que aprovar la denominació 
Jardins d'Antònia Adroher i Pascual per a l'emplaçament: espai enjardinat situal entre 
Alfons el Magnànim-Messina-Jaume Huguet, Districte de Sant Martí.
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109. – (1-2021) Decret de l'Alcaldia, de 23 de juliol de 2021, que aprovar la denominació 
plaça de Concepció Aleixandre Ballester per a l'emplaçament: espai públic per a 
vianants entre els carrers Villarroel i Roselló, Districte de l'Eixample.

110. – (18-2021) Decret de l'Alcaldia, de 23 de juliol de 2021, que aprovar la denominació 
Jardins de Fadwa Tuqan per a l'emplaçament: espai urbanitzat entre els carrers 
Lledoner i Sidó i l'Avinguda del Jordà, Districte d'Horta-Guinardó.

111. – (6/2021) Decret de l'Alcaldia, de 1 de juliol de 2021, que aprovar el canvi de 
denominació del carrer dels Reis Catòlics per carrer d'Elisa Moragas i Badia, districte 
de Sarrià-Sant Gervasi. 

112. – (5/2021) Decret de l'Alcaldia, de 23 de juliol de 2021, que aprovar canvi de 
denominació del carrer de Ramiro de Maeztu per carrer d'Ana María Matute Ausejo, 
Districte d'Horta-Guinardó i Districte de Gràcia.

113. – (25-2021) Decret de l'Alcaldia, de 23 de juliol de 2021, que aprovar la denominació 
Jardins de Maria Pi Ferrer, per a l'emplaçament: espai enjardinat situat entre els 
carrers Felip de Malla-Otranto i Ferrer Bassa, Districte de Sant Martí.

114. – (3-2021) Decret de l'Alcaldia, de 23 de juliol de 2021, que aprovar la denominació 
plaça de Josep Benet i Morell per a l'emplaçament: espai en la intersecció de 
l'Avinguda Meridiana i el Passeig Fabra i Puig (Districte de Sant Andreu).

115. – (19-2021) Decret de l'Alcaldia, de 23 de juliol de 2021, que aprovar la denominació 
placeta de Montserrat Riera Moreno, per a l'emplaçament: espai annex a l'Avinguda 
del Coll del Portell i ubicat sota el Mirador Consol Casals i Genover, Districte de Gràcia.

116. – (24-2021) Decret de l'Alcaldia, de 23 de juliol de 2021, que aprovar la denominació 
Jardins de Pepita Úriz Pi, per a l'emplaçament: espai enjardinat situat entre Alfons el 
Magnànim-Messina i Pere Moragues, Districte de Sant Martí.

Acords de la Comissió de Govern de 15 de juliol de 2021

117. – (02/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Joana Balló Massa 
(mat. 12100034) entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina per 
programa, amb la categoria professional de Tècnica Superior d'Arquitectura, amb 
destinació a la Direcció Tècnica del Paisatge Urbà de l'Institut Municipal del Paisatge 
Urbà i Qualitat de Vida, on ocupa un lloc base de la seva categoria, i una segona 
activitat privada per compte propi com a arquitecta. Per tal d'evitar possibles 
coincidències entre l'activitat pública i la privada, s'exclou de l'exercici de l'activitat 
privada d'arquitectura, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de 
Barcelona. La dedicació professional total entre ambdues activitats, la que s'autoritza 
per l'exercici d'una segona activitat privada per compte propi com a arquitecta, i la 
que es proposa autoritzar en l'expedient 3/2021 IMPU per l'exercici de l'activitat 
docent com a professora associada a temps parcial de la Universitat Politècnica de 
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Catalunya pel curs 2020-2021, no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l'Administració Pública atès l'article 13 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. 
La present autorització resta condicionada a l'estricte compliment dels deures públics, 
a les prohibicions i demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de 
l'Administració de la Generalitat i d'altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

118. – (03/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Joana Balló Massa 
(mat. 12100034), entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina per 
programa amb la categoria professional de Tècnic Superior d'Arquitectura, amb 
destinació a la Direcció Tècnica del Paisatge Urbà de l'Institut Municipal del Paisatge 
Urbà i Qualitat de Vida, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior d'Arquitectura 
(22FA1BIBA03) i l'activitat pública com a professora associada a temps parcial de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, per al curs acadèmic 2020-2021 des del 
01/09/2020 fins al 31/08/2021. La dedicació a la docència universitària serà a temps 
parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
dedicació professional total entre ambdues activitats, la que s'autoritza per professora 
associada a temps parcial de la Universitat Politècnica de Catalunya pel curs 2020-
2021 i la que es proposa autoritzar en l'expedient 2/2021 IMPU per l'exercici de 
l'activitat privada per compte propi com a arquitecta, no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l'Administració Pública atès l'article 13 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques. La present autorització resta condicionada a l'estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i demés previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del 
Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat i d'altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

119. – (61/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Núria Molina Porto 
(mat. 21146) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la 
categoria professional de Tècnica Mitjana en Infermeria SPEIS (codi de lloc: 
22FA2SCPE01) i desenvolupant el lloc de treball de Tècnica Sanitària de l'SPEIS amb 
adscripció al Parc de Bombers de l'Eixample de la Gerència d'Àrea de Seguretat i 
Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona i una segona activitat pública per a 
desenvolupar la campanya de vacunació d'emergència provocada per la covid-19, 
contractada com a infermera per l'Institut Català de la Salut (ICS) i destinada a 
l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Aquesta autorització està emparada per analogia 
jurídica en l'Acord GOV/104/2020, del Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, de data 4 d'agost de 2020, pel qual es declara d'interès 
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públic que el personal sanitari, el personal investigador de recerca en salut i el 
personal docent sanitari adscrits al departament competent en matèria de salut o del 
seu sector públic institucional desenvolupessin, en determinats sectors, un altre lloc 
de treball o activitat pública, de diferent tipologia a la de l'activitat desenvolupada per 
raó del lloc de treball principal, sanitària, de recerca en salut o de docència no reglada 
relacionada amb aquests àmbits. La present autorització resta condicionada a 
l'estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i demés previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al 
Servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat i d'altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

120. – (77/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Miguel Angel Martínez 
Carrera (mat. 6100376) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per 
acumulació de tasques, amb la categoria professional d'auxiliar administratiu, amb 
destinació a la Direcció Festival Grec de l'Institut de Cultura de Barcelona, 
desenvolupant les funcions d'un lloc de treball d'auxiliar administratiu [14FC2BIBA01], 
i l'activitat privada per compte d'altri, com a administratiu a l'empresa Fundació Pro 
Escola de Música La Guineu. La seva dedicació professional privada no podrà superar 
la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l'Administració Pública i en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l'estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i demés previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del 
Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat i d'altra normativa aplicable. La 
present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

121. – (2021/152) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laura Calvet Butzbach 
(mat. 3100609), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació al 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona de l'Institut Municipal d'Educació 
d'aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Professora de Música 
(24FA1BIBA01), i l'activitat privada per compte propi, com a Actriu i Professora d'Art 
Dramàtic. La dedicació professional privada haurà de complir amb l'establert en 
l'article 12.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre d'incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques així com en l'establert a l'article 12 de la Llei 
21/1987, 26 de novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració 
de la Generalitat i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. 
La present autorització resta condicionada a l'estricte compliment dels deures públics, 
a les prohibicions i demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de 
l'Administració de la Generalitat i d'altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
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perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

122. – (2021/156) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada del Sr. Salvador Parrón Conús 
(mat. 3005105) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa 
amb la categoria professional de Professor de Música, amb destinació al Conservatori 
Municipal de Música de Barcelona de l'Institut Municipal d'Educació d'aquest 
Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Professor de Música (24FA1BIBA01), i 
l'activitat privada per compte d'altri, a la FUNDACIÓ CONSERVATORI LICEU com a 
Professor de Música, pel curs acadèmic 2020-2021. La dedicació professional privada 
no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l'Administració 
Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l'estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de 
l'Administració de la Generalitat i d'altra normativa aplicable. La present autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

123. – (169/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Soledad Ruiz Saiz 
(mat. 75359) entre la seva activitat municipal com a personal laboral amb la categoria 
professional de Tècnica Superior en Psicologia, amb destinació al Departament 
d'Informació i d'Atenció a Dones de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en 
Psicologia (22FA1BIBA18), i l'activitat privada per compte propi de formadora i 
assessora sobre perspectiva de gènere i violència masclista. La dedicació professional 
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l'Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l'estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i demés previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del 
Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat i d'altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

124. – (193/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Ribas Coll (mat. 
74540) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Tècnic Superior en Gestió, amb destinació al Departament de Serveis 
Jurídics-Secretaria del Districte de l'Eixample, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 
Superior en Gestió (22FA1BIBA07), i l'activitat privada per compte d'altri com a tècnic 
jurista a la Fundació Universitat Oberta de Catalunya. La dedicació professional 
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
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l'Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l'estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i demés previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del 
Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat i d'altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

125. – (201/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jaume Sastre Sastre (mat. 
77514) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la 
categoria professional de Tècnic Superior d'Enginyeria, amb destinació al 
Departament d'Espai Urbà de la Gerència de Mobilitat i Infraestructures, on ocupa el 
lloc de treball de Tècnic Superior d'Enginyeria (22FA1BIBA09), i una activitat privada 
per compte propi com a enginyer de camins. Per tal d'evitar possibles coincidències 
entre l'activitat pública i la privada, s'exclou de l'exercici de l'activitat privada 
d'enginyeria de camins, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de 
Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada 
laboral setmanal vigent a l'Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari 
no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l'estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i demés previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del 
Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat i d'altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

126. – (226/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep David Clapés Socoró 
(mat. 27824) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de 
Bombers de Montjuïc de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l'activitat 
pública com a professor formador a l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya 
de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l'any 2021, establertes en l'article 
19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal 
al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s'empara en l'article 3 
i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de l'Administració de la 
Generalitat i en l'acord de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, de 14 
d'abril de 2016, que declara d'interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l'àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l'activitat de 
formació que imparteix l'Escola de Policia de Catalunya i l'Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l'Ajuntament 
de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L'activitat docent desenvolupada 
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segons la declaració d'interès públic de l'esmentat acord no podrà afectar la dedicació 
a l'activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

127. – (243/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Daniel Martínez Lamela 
(mat. 72664) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de 
Bombers de l'Eixample de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l'activitat 
pública com a professor formador a l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya 
de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l'any 2021, establertes en l'article 
19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal 
al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s'empara en l'article 3 
i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de l'Administració de la 
Generalitat i en l'acord de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, de 14 
d'abril de 2016, que declara d'interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l'àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l'activitat de 
formació que imparteix l'Escola de Policia de Catalunya i l'Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l'Ajuntament 
de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L'activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d'interès públic de l'esmentat acord no podrà afectar la dedicació 
a l'activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

128. – (245/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos Godoy Subirà (mat. 
25970) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de Bombers
de l'Eixample de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l'activitat pública com a 
professor formador a l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l'Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit 
de 75 hores anuals de formació en l'any 2021, establertes en l'article 19 apartat b) de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques. Aquesta autorització s'empara en l'article 3 i següents de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del personal al Servei de l'Administració de la Generalitat i en 
l'acord de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, de 14 d'abril de 2016, 
que declara d'interès públic la realització habitual de funcions docents en l'àmbit de 
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l'activitat de formació que 
imparteix l'Escola de Policia de Catalunya i l'Escola de Bombers i Protecció Civil de 
Catalunya, per part del personal que presta serveis a l'Ajuntament de Barcelona 
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(Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L'activitat docent desenvolupada segons la 
declaració d'interès públic de l'esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 
l'activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

129. – (263/2021) DENEGAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francisco Vico Fernández 
(mat. 25527) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, de la 
subescala de serveis especials: Servei d'extinció d'incendis, amb la categoria 
professional de Bomber SPEIS, ocupant el lloc de treball de Bomber SPEIS 
(16FC1BIBA03) al Parc de Bombers de Llevant de la Gerència d'Àrea de Seguretat i 
Prevenció, i una activitat pública com a bomber voluntari del cos de Bombers 
Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, atès que es tracta d'una activitat de 
caràcter públic no inclosa dintre de les activitats permeses a la llei 53/1984, de 26 de 
desembre i a la llei 21/1987, de 26 de novembre. És d'aplicació per analogia jurídica el 
criteri establert a l'article 13.1 apartat e) del decret 8/2015, de 27 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i 
del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, que estableix que 
és causa de baixa com a bomber voluntari el fet d'adquirir la condició de funcionari 
del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Per tant, com que el Sr. Vico 
Fernández és funcionari de la subescala de serveis especials: Servei d'extinció 
d'incendis de l'Ajuntament de Barcelona, no pot ostentar la condició de bomber 
voluntari de la Generalitat de Catalunya. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

130. – (264/2021) DENEGAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos De Francisco Sans 
(mat. 25307) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, de la 
subescala de serveis especials: Servei d'extinció d'incendis, amb la categoria 
professional de Sergent SPEIS, ocupant el lloc de treball de Sergent SPEIS 
(20FC1CICD02) al Parc de Bombers de Llevant de la Gerència d'Àrea de Seguretat i 
Prevenció, i una activitat pública com a bomber voluntari del cos de Bombers 
Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, atès que es tracta d'una activitat de 
caràcter públic no inclosa dintre de les activitats permeses a la llei 53/1984, de 26 de 
desembre i a la llei 21/1987, de 26 de novembre. És d'aplicació per analogia jurídica el 
criteri establert a l'article 13.1 apartat e) del decret 8/2015, de 27 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i 
del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, que estableix que 
és causa de baixa com a bomber voluntari el fet d'adquirir la condició de funcionari 
del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Per tant, com que el Sr. De 
Francisco Sans és funcionari de la subescala de serveis especials: Servei d'extinció 
d'incendis de l'Ajuntament de Barcelona, no pot ostentar la condició de bomber 
voluntari de la Generalitat de Catalunya. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

131. – (265/2021) DENEGAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Simón Francisco Domínguez 
Jasa (mat. 77460) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant, 
de la subescala de serveis especials: Servei d'extinció d'incendis, amb la categoria 
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professional de Tècnic Mitjà de l'SPEIS, ocupant el lloc de treball de Tècnic d'SPEIS -
Cap de Sala (20FA2BIBA15) a la Unitat de Coordinació (CGE), Tecnologia Operativa i 
Cartografia de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i una activitat pública com 
a bomber voluntari del cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, atès 
que es tracta d'una activitat de caràcter públic no inclosa dintre de les 
activitats permeses a la llei 53/1984, de 26 de desembre i a la llei 21/1987, de 26 de 
novembre. És d'aplicació per analogia jurídica el criteri establert a l'article 13.1 apartat 
e) del decret 8/2015, de 27 de gener, pel qual s'aprova el Reglament del cos de 
bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i del Consell de Bombers Voluntaris 
de la Generalitat de Catalunya, que estableix que és causa de baixa com a bomber 
voluntari el fet d'adquirir la condició de funcionari del cos de Bombers de la 
Generalitat de Catalunya. Per tant, com que el Sr. Domínguez Jasa és funcionari de la 
subescala de serveis especials: Servei d'extinció d'incendis de l'Ajuntament de 
Barcelona, no pot ostentar la condició de bomber voluntari de la Generalitat de 
Catalunya. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

132. – (266/2021) DENEGAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergio Andrés Cruz (mat. 
27297) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, de la subescala 
de serveis especials: Servei d'extinció d'incendis, amb la categoria professional de
Caporal SPEIS, ocupant el lloc de treball de Caporal SPEIS (18FC1CICD04) al Parc de 
Bombers de Llevant de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i una activitat 
pública com a bomber voluntari del cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat de 
Catalunya, atès que es tracta d'una activitat de caràcter públic no inclosa dintre de les 
activitats permeses a la llei 53/1984, de 26 de desembre i a la llei 21/1987, de 26 de 
novembre. És d'aplicació per analogia jurídica el criteri establert a l'article 13.1 apartat 
e) del decret 8/2015, de 27 de gener, pel qual s'aprova el Reglament del cos de 
bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i del Consell de Bombers Voluntaris 
de la Generalitat de Catalunya, que estableix que és causa de baixa com a bomber 
voluntari el fet d'adquirir la condició de funcionari del cos de Bombers de la 
Generalitat de Catalunya. Per tant, com que el Sr. Andrés Cruz és funcionari de la 
subescala de serveis especials: Servei d'extinció d'incendis de l'Ajuntament de 
Barcelona, no pot ostentar la condició de bomber voluntari de la Generalitat de 
Catalunya. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

133. – (S2021-02) AUTORITZAR al Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona la 
contractació laboral temporal d'interinitat per vacant d'una persona per ocupar el lloc 
de treball de Director/a de Marca i Desenvolupament, del grup A, corresponent al 
grup professional previst al Conveni Col·lectiu d'aquest Consorci, de conformitat amb 
el que disposa l'apartat 22.2 de la Instrucció de la Comissió de Govern de 22 de 
desembre de 2016. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

134. – (282/2021) CONVOCAR 9 places de professor/a superior d'orquestra i banda de 
l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup A, 
subgrup A1, de tasques de caràcter tècnic i règim laboral fix. APROVAR les bases que 
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han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l'Estat, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i a la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

135. – (298/2021) ESMENAR l'annex 1 de l'exp. 537/2020, aprovat per acord de la Comissió 
de Govern de data 17 de desembre de 2020, relatiu a la modificació de l'organigrama 
de la Gerència de l'Àrea d'Ecologia Urbana, en el sentit que on diu "MODIFICAR la 
denominació de la Direcció de Serveis Tècnic-Jurídics (O 08006416) per Direcció de 
Serveis Jurídics i ASSIGNAR-LI les funcions que es detallen a l'annex d'aquest 
expedient." ha de dir " MODIFICAR la denominació de la Direcció de Serveis Tècnic-
Jurídics (O 08006416) per Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic de la Gerència 
d'Àrea d'Ecologia Urbana"i ASSIGNAR-LI les funcions que es detallen a l'annex 
d'aquest expedient." PUBLICAR aquest acord en la Gaseta Municipal als efectes 
pertinents. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció. 

136. – (21000583) ADJUDICAR el contracte núm. 21000583, que té per objecte el servei de 
disciplina preventiva de Medicina del Treball i realització dels reconeixements mèdics 
de vigilància de la salut del personal de l'Ajuntament de Barcelona i Organismes 
adherits a EGARSAT PREVENCIÓ amb NIF B64734528 de conformitat amb la proposta 
de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser 
considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 700.812,60 € IVA 
exempt i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals corresponen al pressupost 
de l'Ajuntament de Barcelona 549.366,92 euros. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 183.122,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22736/92218 0707; un import (IVA inclòs) de 274.683,46 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22736/92218 
0707; un import (IVA inclòs) de 91.561,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22736/92218 0707. CONDICIONAR la seva 
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s 
a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 35.040,63 euros. 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 el Sr. Pere Luque Moreno, Cap del 
Departament de Prevenció de Riscos Laborals. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 22 de juliol de 2021

137. – (225/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Mir 
Pizarro (mat. 78451) entre la seva activitat municipal com a funcionària en pràctiques 
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de lloc amb la categoria professional de Bombera Accés SPEIS (codi de lloc: 
16FC2BIBA03), amb destinació al Parc de Bombers de la Vall d' Hebrón de la Gerència 
d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l'activitat privada per compte d'altri com a 
formadora de cursos bàsics d'extinció d'incendis i primers auxilis a l'empresa 
GEP&RISK12 S.L. La Sra. Mir no podrà formar part ni intervenir o assessorar en els 
tribunals de selecció de processos d'oferta pública, ni en cap altre tribunal de 
processos selectius vinculats a l'àmbit de l'SPEIS. La dedicació professional privada no 
podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l'Administració 
Pública, i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La Sra. 
Mir, haurà de respectar la seva jornada i horari de treball municipal i els termes 
contemplats a l'annex 3 de les condicions específiques de treball de l'SPEIS, de l'Acord 
regulador vigent de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de 
Barcelona. La present autorització resta condicionada a l'estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i demés previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del 
Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat i d'altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

138. – (272/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Valeria Bartra Viana 
(mat. 78571) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Coordinació Obres a l'Espai Públic de la Gerència de Mobilitat i 
Infraestructures de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball 
de Tècnica Superior en Arquitectura (22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte 
propi com a arquitecta. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública 
i la privada, s'exclou de l'exercici de l'activitat privada d'arquitectura, qualsevol 
manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional 
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l'Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present 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 al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del 
Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat i d'altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

139. – (287/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Patricia Nubiola Júdez 
(mat. 74533) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant, 
amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Infermeria SPEIS (codi de lloc: 
22FA2SCPE01) i desenvolupant el lloc de treball de Tècnica Sanitària de l'SPEIS amb 
adscripció al Parc de Bombers de l'Eixample de la Gerència d'Àrea de Seguretat i 
Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona i una segona activitat pública per a 
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desenvolupar la campanya de vacunació d'emergència provocada per la covid-19, 
contractada com a infermera per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva durant 
els mesos d'Agost i Setembre de 2021. Aquesta autorització està emparada per 
analogia jurídica en l'Acord GOV/104/2020, del Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, de data 4 d'agost de 2020, pel qual es declara d'interès 
públic que el personal sanitari, el personal investigador de recerca en salut i el 
personal docent sanitari adscrits al departament competent en matèria de salut o del 
seu sector públic institucional desenvolupessin, en determinats sectors, un altre lloc 
de treball o activitat pública, de diferent tipologia a la de l'activitat desenvolupada per 
raó del lloc de treball principal, sanitària, de recerca en salut o de docència no reglada 
relacionada amb aquests àmbits. La present 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, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats 
del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat i d'altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

140. – (268/2021) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Gerència d'Àrea de 
Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, tal i com es detalla a l'annex que consta a 
l'expedient. PUBLICAR aquest acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

141. – (19001424L02-003) PRORROGAR per un període comprès des del 25.08.2021 fins a la 
formalització del nou contracte que s'està licitant actualment per substituir l'actual i 
com a màxim fins el 24.08.2022, el contracte 19001424L02-003 que té per objecte la 
contractació dels serveis d'assessorament, assistència, representació i defensa en 
judici davant dels jutjats i tribunals dels ordres jurisdiccionals civil, penal, contenciós 
administratiu i social, i serveis de representació i defensa davant d'òrgans i tribunals 
administratius i constitucionals (Lot 2: Social), adjudicat a l'empresa Bufet Vallbe, SLP, 
amb NIF B61603007, per un import total de 40.141,39 euros (IVA inclòs), d'acord amb 
els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 26.760,93 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 22.116,47 euros i import IVA de 4.644,46 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22604/92211 0707. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
13.380,46 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
11.058,23 euros i import IVA de 2.322,23 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22604/92211 0707, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 



CCM 9/21 Presidència 26/47

142. – (257/2021) APROVAR el Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, el Consorci d'Educació de Barcelona 
i l'Ajuntament de Barcelona, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim 
d'alternança i amb formació dual, diversos cicles formatius de grau mitjà i superior, en 
instituts de formació professional de la Generalitat de Catalunya i del Consorci 
d'Educació de Barcelona, a la ciutat de Barcelona amb vigència de dos anys, a comptar 
des de l'1 d'agost de 2021, i fins el 31 de juliol de 2023, prorrogables expressament 
fins a un màxim de quatre anys. FACULTAR l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, primer 
Tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura d'aquest Conveni 
Marc de col·laboració, així com la de tots els documents que se'n derivin. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció. 

143. – (0282/19) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.08.2021 fins el 31.07.2022, 
i per un import total de 900.388,66 euros (IVA inclòs), el contracte 19000942 que té 
per objecte "el desenvolupament i la gestió del Programa BCN Interculturalitat 
(PROGBI), amb mesures de contractació pública sostenible", adjudicat a l'empresa QSL 
SERVEIS CULTURALS SLU, amb NIF B60641925, per un import d'1.800.777,32 euros 
(IVA inclòs) i amb una durada inicial de 24 mesos, d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentada pròrroga del contracte per un import de 900.388,66 euros, IVA inclòs, 
dels quals 744.122,86 euros corresponen al preu net i 156.265,80 euros a l'import de 
l'IVA al tipus impositiu del 21%, i amb càrrec a les partides i als pressupostos següents: 
un import de 375.161,95 euros amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23261 0800, i un import de 525.226,71 euros, amb 
càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23261 0800, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2022. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 29 de juliol de 2021

144. – (21000686) ADJUDICAR el contracte núm. 21000686, que té per objecte el servei de 
suport tècnic per a la realització d'entrevistes en els processos selectius de 
l'Ajuntament de Barcelona, a Grup Assessorament Psicològic SCP amb NIF J66535659 
de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la 
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un 
import màxim de 468.657,20 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, 
dels quals 387.320,00 euros corresponen al preu net i 81.337,20 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 156.828,10 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22607/92216 0707; un 
import (IVA inclòs) de 311.829,10 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22607/92216 0707. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 19.366,00 euros i RETENIR la garantia 
definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 
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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 Mercedes Torres Muñoz. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

145. – (17002431-001) PRORROGAR per un termini comprès des del 16.09.2021 i fins el dia 
30 de novembre de 2021, data en la qual es preveu que el nou Acord Marc que ha de 
substituir el vigent estarà operatiu; o bé en la data que s'iniciï efectivament la seva 
execució, l'Acord Marc, amb número de contracte 17002431, que té per objecte la 
contractació del servei de taxi pel trasllat de personal municipal en funcions de 
representació de l'Ajuntament de Barcelona i de la resta d'organismes adherits, 
adjudicat a l'empresa Ecotaxi Barcelona, SL, amb NIF B65837320, a l'empara de 
l'article 196.3 del Text Refós de la LCSP i d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

146. – (19001424L04-003) PRORROGAR per un període comprès des del 25.08.2021 fins 
l'inici d'execució del nou contracte que l'ha de substituir o, en el seu defecte, fins el 
31.12.2021, el contracte 19001424L04-003 que té per objecte la contractació dels 
serveis d'assessorament, assistència, representació i defensa en judici davant dels 
jutjats i tribunals dels ordres jurisdiccionals civil, penal, contenciós administratiu i 
social, i serveis de representació i defensa davant d'òrgans i tribunals administratius i 
constitucionals. (Lot 4: Contenciós Administratiu i òrgans administratius), adjudicat a 
l'empresa Barcelona Espai Legal Advocats SL, amb NIF B64951668, per un import total 
de 20.166,67 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta 
en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 20.166,67 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 16.666,67 euros i import IVA de 3.500,00 euros amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22604/92014 0705. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

147. – (21001842) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de "Recollida i trasllat 
d'animals de companyia pel Departament de Gestió i Protecció dels Animals", amb 
núm. de contracte 21001842, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 263.443,54 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 696.710,15 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 217.721,93 euros i import de 
l'IVA de 45.721,61 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 219.536,29 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/16911 0300, un import (IVA inclòs) de 43.907,25 euros a l'exercici 



CCM 9/21 Presidència 28/47

pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 0300; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

148. – (18002708-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el contracte 
18002708-003 que té per objecte la contractació del servei d'atenció telefònica, gestió 
d'informació i tramitació diferida de l'atenció ciutadana de l'Ajuntament, adjudicat a 
l'empresa Atento Teleservicios España, SAU, amb NIF A78751997, per un import 
màxim d'1.707.851,40 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació 
que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de 
l'esmentat contracte per un import d'1.138.567,60 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 940.964,96 euros i import IVA de 
197.602,64 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària D/22610/92511 
0300. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 569.283,80 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 470.482,48 euros i import IVA de 98.801,32 amb tipus impositiu 21,00% a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92511 0300, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2022. FIXAR en 70.572,37 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui 
a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de 
Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de 
la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

149. – (21XC0154) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, 
mitjançant la Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició digital i Esports, Barcelona de 
Serveis Municipals, SA i la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation per a 
l'impuls dels reptes que aportin solucions innovadores vinculades a la consecució de 
l'Agenda 2030 dels objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides. 
FACULTAR el Sr. Xavier Patón Morales, Gerent de l'Àrea d'Agenda 2030, Transició 
Digital i Esports de l'Ajuntament de Barcelona per la signatura de l'esmentat conveni i 
qualsevol altre document que se'n derivi. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 9 de setembre de 2021

150. – (227/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Quintanar 
Somolinos (mat. 24676) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera 
amb la categoria professional de Sergent SPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al 
Parc de Bombers de Montjuïc de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i 
l’activitat pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2021, establertes 
en l’article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
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Personal al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en 
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 
26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació 
a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

151. – (4/2021 IMHAB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Daniel Morera 
Schultes (mat. 11100189) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per 
programa amb la categoria professional de Gestor d’Administració General, amb 
destinació al Departament de Foment de la Rehabilitació de la Direcció de Serveis 
d’Habitatge de Parc Privat de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona, on desenvolupa el lloc de treball de Gestor d’Administració General (codi 
20FA2BIBA01), i l’activitat privada per compte propi com a traductor de jocs de rol. La
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i demés previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les 
de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

152. – (2021/153 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Alba Sese Genis 
(mat. 3100505), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació al 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona de l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona d'aquest Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de Professora de 
Música (24FA1BIBA01), i l’activitat privada per compte d’altri a l’Escola de Música JPC 
SLU, com a Professora de Música, durant el curs 2020-2021. La dedicació professional 
privada haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques 
així com en l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987, 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i haurà 
de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
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demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

153. – (2021/154 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada del Sr. Albert Santiago 
Santiago (mat. 3005583) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb 
la categoria professional de Professor de Música, amb destinació a l’Escola Municipal 
de Música de l’Eixample de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, on ocupa el 
lloc base de treball de Professor de Música, i l’activitat privada per compte d’altri, al 
Colegio Hermanos Sagrado Corazon com a Professor de Música. La dedicació 
professional privada haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la Llei 
53/1984, així com en l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987 i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. La present autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

154. – (2021/159 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eulàlia Valls 
Balaguer (mat. 3002383), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina 
de programa amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació 
al Conservatori Municipal de Música de Barcelona de l’Institut Municipal d’Educació 
de Barcelona d'aquest Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de Professora de 
Música (24FA1BIBA01), i l’activitat privada per compte d’altri a l’Estudi 6 SL com a 
Professora i Coordinadora de Música. La Sra. Eulàlia Valls Balaguer per si mateixa o a 
través de l’ESTUDI 6 SL, de la qual ostenta el càrrec de Coordinadora de Música a 
EMM Can Fargues, no podrà participar en els processos d’accés dels alumnes 
procedents de EMM Can Fargues l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i demés previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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155. – (21001654) INICIAR l'expedient per a la contractació del "Servei d'assistència tècnica 
per al desplegament de la transversalitat de gènere als districtes de Barcelona", amb 
núm. de contracte 21001654, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 415.057,95 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 514.534,65 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 343.023,10 euros i import de 
l'IVA de 72.034,85 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 172.940,81 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/92015 0106, un import (IVA inclòs) de 207.528,98 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92015 0106, un 
import (IVA inclòs) de 34.588,16 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92015 0106; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

156. – (20000839) ADJUDICAR el contracte núm. 20000839, que té per objecte 
l’arrendament en modalitat de rènting de vehicles adscrits a la Gerència de Recursos 
per als serveis tècnics i de representació, a Ald Automotive SA amb NIF A80292667 de 
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i 
d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més 
avantatjosa, per un import màxim de 673.468,96 euros IVA inclòs, dels quals 
556.585,92 euros corresponen al preu net i 116.883,04 euros a l'IVA, i que es 
desglossa en 669.934,96 euros IVA inclòs, corresponent al preu ofertat per la quota 
(arrendament, manteniment i serveis inclosos per un total de 48 mesos), i en 6.534 
euros IVA inclòs, corresponent a la part variable en concepte de regularització del 
quilometratge realitzat per la totalitat dels vehicles. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 131.584,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació 
pressupostària D/20400/92011 0705; un import (IVA inclòs) de 166.733,74 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20400/92011 
0705; un import (IVA inclòs) de 166.733,74 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/20400/92011 0705; un import (IVA inclòs) de 
166.733,74 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/92011 0705; un import (IVA inclòs) de 41.683,43 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/20400/92011 0705. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
27.829,30 euros. 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 al 
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Sr. Josep Redondo Laporta. ALLIBERAR la quantitat de 367.760,24 euros (IVA inclòs), 
en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 68.955,04 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/92011 0705; un import (IVA inclòs) de 91.940,06 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20400/92011 0705; un 
import (IVA inclòs) de 91.940,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/92011 0705; un import (IVA inclòs) de 91.940,06 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/92011 0705; un import (IVA inclòs) de 22.985,02 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/20400/92011 0705. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció. 

157. – (21001040) REBUTJAR l'oferta i EXCLOURE de la licitació de l'Acord Marc, amb número 
de contracte 21001040, que té per objecte la contractació del servei de taxi pel 
trasllat de personal municipal en funcions de representació de l’Ajuntament de 
Barcelona i de la resta d’organismes adherits, l'empresa Visualthink Labs, SL, amb 
número de NIF B52500477, en haver-se evidenciat de la documentació sol·licitada a 
les empreses en aclariment de les ofertes, errors inesmenables en l'oferta presentada 
i haver quedat acreditat que s'incompleixen, per part d'aquesta empresa, les 
prescripcions dels plecs en relació a la subcontractació, segons els informes i 
documents que s'inclouen a l'expedient. DESIGNAR com a proveïdor de l'Acord Marc 
l'empresa Ecotaxi Barcelona, SL, amb número de NIF B65837320, en ser considerada 
l'oferta d'aquesta la més avantatjosa econòmicament de les ofertes finalment 
acceptades, en haver obtingut la millor puntuació, un cop aplicats els criteris 
d'adjudicació previstos al plec de clàusules administratives. 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. Josep Redondo Laporta, Cap de serveis de Correu 
Consergeria i Parc Mòbil. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació. Seguretat i Prevenció. 

158. – (21000358L01) DECLARAR DESERT el procediment obert ordinari, per a l'adjudicació 
del contracte núm. 21000358L01, que té per objecte Càtering, amb criteris 
ambientals, per als Plenaris ordinaris i extraordinaris del Consell Municipal i 
esmorzars, dinars i/o sopars de jornades de treball i institucionals del Govern 
Municipal, per no haver-se presentat cap oferta. ANUL·LAR l'autorització de despesa 
per un import de 97.328,00 euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 32.450,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22601/91222 0705; un import (IVA inclòs) de 48.664,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022; un import (IVA inclòs) de 16.214,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22601/91222 0705. 
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DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

159. – (21000358L03) DECLARAR DESERT el procediment obert ordinari, per a l'adjudicació 
del contracte núm. 21000358L03 que té per objecte Càtering, amb criteris ambientals, 
per a serveis puntuals de refrigeri i/o dinar-sopar tipus bufet, com atenció 
protocol·lària per a actes que requereixen incloure la restauració per als assistents, 
per no haver-se presentat cap oferta. ANUL·LAR l'autorització de despesa per un 
import de 110.682,00 euros IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i 
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 36.905,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22601/91222 0705; un import (IVA inclòs) de 55.341,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22601/91222 0705; un 
import (IVA inclòs) de 18.436,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22601/91222 0705. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

160. – (16001694-004) PRORROGAR per un període comprès des del 01.10.2021 i fins el 
31.03.2022 o fins que s’iniciï l’execució de la contractació que l’ha de substituir, el 
contracte 16001694 que té per objecte l’arrendament en modalitat de rènting de 
vehicles destinats al servei de flota i serveis tècnics dependents de la Gerència de 
Recursos, adjudicat a l'empresa Ald Automotive SA, amb NIF A80292667, per un 
import total de 84.554,60 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació 
que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 42.277,30 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 34.939,92 euros i import IVA de 7.337,38 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/20400/92011 0705, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 42.277,30 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 34.939,92 euros i import IVA de 7.337,38 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20400/92011 0705. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

161. – (19003767L01-002) PRORROGAR per un període comprès des del 30-09-2021 fins el 
29.09.2023, el contracte 19003767L01-002 que té per objecte la producció gràfica, el 
manipulat, l'embalatge, el transport i lliurament dels productes de difusió per a les 
diferents campanyes i accions de comunicació que siguin encarregades per la Direcció 
de Serveis Publicitaris (L0T1), adjudicat a l'empresa Artes Graficas Auxiliares del Libro, 
SL amb NIF B08923542, per un import total de 301.240,56 euros (IVA inclòs), d'acord 
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 110.710,28 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb 
el desglossament següent: un import net de 91.496,10 euros i import IVA de 
19.214,18 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0705, 
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condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
150.620,28 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
124.479,57 euros i import IVA de 26.140,71 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22610/92522 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 39.910,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 32.983,47 euros i import IVA de 6.926,53 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0705. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

162. – (19003767L02-002) PRORROGAR per un període comprès des del 30-09-2021 fins el 
29.09.2023, el contracte 19003767L02-002 que té per objecte la producció gràfica, el 
manipulat, l'embalatge, el transport i lliurament dels productes de difusió per a les 
diferents campanyes i accions de comunicació que siguin encarregades per la 
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat i el Districte de Sant Martí 
(L0T2), adjudicat a l'empresa Agpograf, SA amb NIF A-08664450, per un import total 
de 178.939,70 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta 
en l'expedient AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 22.367,46 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 9.896,83 euros i import IVA de 2.078,34 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92011 0800; un import net de 8.588,67 euros i 
import IVA de 1.803,62 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92521 0610. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 67.102,39 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec 
a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 29.690,51 euros i import IVA de 6.235,01 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92011 0800; un import net de 25.766,01 euros i 
import IVA de 5.410,86 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92521 0610, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 89.469,85 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 39.587,35 euros i import IVA de 8.313,34 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92011 0800; un import net de 34.354,68 euros i 
import IVA de 7.214,48 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92521 0610, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2022. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

163. – (19003767L03-002) PRORROGAR per un període comprès des del 30-09-2021 fins el 
29.09.2023, el contracte 19003767L03-002 que té per objecte la producció gràfica, el 
manipulat, l'embalatge, el transport i lliurament dels productes de difusió per a les 
diferents campanyes i accions de comunicació que siguin encarregades per la 



CCM 9/21 Presidència 35/47

Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana (L0T3), adjudicat a l'empresa Impremta Pagès, SL 
amb NIF B-17207945, per un import total de 181.677,88 euros (IVA inclòs), d'acord 
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 22.709,73 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 18.768,37 euros i import IVA de 3.941,36 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/15016 0500. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
68.129,21 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
56.305,13 euros i import IVA de 11.824,08 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/15016 0500, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 90.838,94 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 75.073,50 euros i import IVA de 15.765,44 amb tipus impositiu 21% a
l'aplicació pressupostària D/22703/15016 0500, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2022. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

164. – (19003767L04-002) PRORROGAR per un període comprès des del 30-09-2021 fins el 
29.09.2023, el contracte 19003767L04-002 que té per objecte la producció gràfica, el 
manipulat, l'embalatge, el transport i lliurament dels productes de difusió per a les 
diferents campanyes i accions de comunicació que siguin encarregades per la 
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (L0T4) adjudicat a 
l'empresa Fotoletra, SA amb NIF A08671893, per un import total de 299.909,82 euros 
(IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
112.466,18 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
92.947,26 euros i import IVA de 19.518,92 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22109/23035 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 149.954,91 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 123.929,68 euros i import IVA de 26.025,23 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22109/23035 0200, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 37.488,73 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 30.982,42 euros i import IVA de 6.506,31 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22109/23035 0200. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 
i Seguretat i Prevenció. 

165. – (17002464-004) MODIFICAR, a l'empara dels articles 106 i 108 del TRLCSP, el 
contracte 17002464-004 que té per objecte el servei de manteniment dels aparells 
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elevadors dels edificis adscrits als 10 Districtes i Gerències de l'Ajuntament de 
Barcelona, adjudicat a l'empresa Ascensores Ersce, SA, amb NIF A08277907, per un 
import màxim de 26.061,27 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 26.061,27 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 7.148,76 euros i 
import IVA de 1.501,24 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0400; un import net de 14.389,48 euros i import IVA de 3.021,79 amb 
tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0200. FIXAR en 
1.076,91 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia i formalitzi en el termini de 15 dies hàbils, 
a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

166. – (17004830-005) MODIFICAR, a l'empara dels articles 106 i 108 del TRLCSP, el 
contracte 17004830-005 que té per objecte la contractació dels serveis manteniment 
de sistemes i instal·lacions de seguretat, contra incendis, comunicacions i grups de 
pressió en els edificis adscrits als Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona 
(Lot 2), adjudicat a l'empresa INV PROTECCION SL, amb NIF B85582013, per un import 
màxim de 60.345,66 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 60.345,66 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import net de 28.925,62 euros i import IVA de 6.074,38 amb tipus 
impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0609; un import net de 
10.031,26 euros i import IVA de 2.106,56 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació 
pressupostària D/21300/93312 0607; un import net de 2.438,02 euros i import IVA de 
511,98 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0605; 
un import net de 8.477,55 euros i import IVA de 1.780,29 amb tipus impositiu 21,00% 
a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0601. FIXAR en 2.493,62 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que reajusti la 
garantia i formalitzi en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

167. – (18003434L01-003) ALLIBERAR l'autorització i la disposició de la despesa per un 
import de 100.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0601, del contracte núm. 18003434L01-003, 
que té per objecte el lloguer de material d'infraestructures necessari pel 
desenvolupament dels actes culturals i populars dels Districtes durant el període de 
2019-2020. Lot 1- Districte Ciutat Vella. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

168. – (18003434L09-003) ALLIBERAR l'autorització i la disposició de la despesa per un 
import de 20.833,33 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0608, del contracte núm. 18003434L09-003, 
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que té per objecte el lloguer de material d'infraestructures necessari pel 
desenvolupament dels actes culturals i populars dels Districtes durant el període de 
2019-2020. Lot 9- Districte Nou Barris. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

169. – (18003434L11-003) ALLIBERAR l'autorització i la disposició de la despesa per un 
import de 30.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0610. del contracte núm. 18003434L11-003, 
que té per objecte el lloguer de material d'infraestructures necessari pel 
desenvolupament dels actes culturals i populars dels Districtes durant el període de 
2019-2020. Lot 11- Districte de Sant Martí. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

170. – (20000989) ADJUDICAR el contracte núm. 20000989, que té per objecte "Contracte 
del Servei de Suport en la Gestió de les Troballes, de l’Oficina de Troballes de 
l’Ajuntament de Barcelona" a Fundació Privada Tallers de Catalunya amb NIF 
G58710435 de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa, pel preu de 340.013,09 euros IVA inclòs, dels quals 281.002,55 euros 
corresponen al preu net i 59.010,54 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 170.006,54 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92511 0300; un import (IVA inclòs) de 170.006,55 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 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
14.050,13 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. 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 a la Sra. Pilar Guinchard. ALLIBERAR la 
quantitat de 77.118,19 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i 
retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 38.559,10 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92511 0300; un import (IVA inclòs) de 
38.559,09 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/92511 0300. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

171. – (21S07078) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Associació Mundial de Grans Metròpolis (METROPOLIS) que instrumenta 
l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter 
excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i 6.3 de la Normativa general reguladora de les 
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per a generar espais d'intercanvi i 
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aprenentatge principalment en els àmbits de l'acció internacional de les grans ciutats i 
àrees metropolitanes; i dels reptes que la disrupció digital planteja a les ciutats per al 
període 2021-2023, per un import de 390.000,00 euros, corresponent al 50% del cost 
total del projecte. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 
d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa total de 390.000,00 euros corresponent a favor de l'Associació 
Mundial de Grans Metròpolis (METROPOLIS), amb CIF G65011652, amb càrrec a les 
partides i pressupostos següents: 390.000,00 euros amb càrrec a la partida 
0300/48759/91223 del pressupost de la Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició 
Digital i Esports, amb el següent desglossament: 130.000,00 euros amb càrrec al 
pressupost 2021; 130.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2022; i 130.000,00 euros 
amb càrrec al pressupost 2023 , condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient 
per als exercicis posteriors a l'actual. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que 
presenti regularment a l'Ajuntament de Barcelona, els informes de seguiment 
suficients per poder valorar el desenvolupament de cada una de les accions, que 
hauran d'incloure, si és el cas, dades de participació i valoració de les accions, d'acord 
amb allò establert al pacte 6è del conveni. FACULTAR l'Ima. Sra. Laia Bonet Rull, 
Tercera Tinent d'Alcaldia, per a la signatura del present conveni i la resta de 
documents que se'n derivin. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

172. – (21XF0907) APROVAR, amb efectes 1 de setembre de 2021, el contracte 
d'arrendament dels mòduls 3, 4, 5, 6 i 7 de la planta 3ª de l'Edifici Media-Tic ubicat 
entre els carrers Sancho de Àvila, 131 a 139 i de Roc Boronat, 117 a 127, amb el 
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (NIF Q0876006H), per un termini de Cinc (5) 
Anys, a partir del día 1 de setembre de 2021 i fins a les 24 hores del 31 d'agost de 
2026, prorrogable per acord exprés de les parts, per poder ubicar les dependències de 
la Direcció d'Atenció Ciutadana (DAC), amb una renda trimestral dels mòduls de 
47.784,15€/Trimestre, sent la quota mensual de 15.928,05 €/mes, amb subjecció a les 
normes de la Llei d'Arrendaments Urbans i les modificacions introduïdes per la Llei 
4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer, tot entenent, que 
I'Ajuntament està EXEMPT de l'obligació de constituir fiança d'acord amb el que 
disposa l'article 36.6 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans. 
AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import d'1.583.042,01 € IVA inclós, de la 
partida pressupostaria 0705 20200 93312, amb el següent desglossament: per 
l'exercici 2021, 51.899,60 € IVA inclós, per l'exercici 2022, 320.975,39 € IVA inclós; per 
l'exercici 2023, 330.045,55 € IVA inclós; per l'exercici 2024, 330.045,55 € IVA inclós; 
per l'exercici 2025, 330.045,55 € IVA inclós i per l'exercici 2026, 220.030,37 € IVA 
inclós, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els exercicis 
corresponents; ABONAR trimestralment la renda acordada mitjançant la presentació 
de la factura electrònica corresponent d'acord amb el que preveu la Llei 25/2013, de 
27 de desembre; FORMALITZAR el contracte d'arrendament, segons el redactat annex, 
que s'aprova, i DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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b) Mesures de govern

1. – Taula ciutadana per una nit cívica i segura. 

(Tractada conjuntament amb els punts 9, 12 i 13)

ES DÓNA PER TRACTADA

c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. – (6/2021 SD)  ATORGAR la medalla d’honor al mèrit als membres de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona que figuren en les relacions que consten a l'expedient, en la categoria 
d’argent i bronze per 35 i 25 anys respectivament, de prestació de serveis destinats a 
la Ciutat de Barcelona sense interrupció i sense cap nota desfavorable en el seus 
expedients, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient, el dictamen de la 
Comissió de valoració i amb allò previst a l’article 4.2.2 apartat b), i l’article 4.2.3 
apartat b), respectivament, del Reglament d’Honors i Recompenses de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, 
aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 
de maig de 2018, amb els efectes econòmics previstos per a les medalles d’argent a 
l’article 5 del mateix Reglament. 

Intervé el Sr. Batlle.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, 
Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidora no adscrita Sra. Barceló.

3. – (7/2021SD) ATORGAR la medalla d’honor al mèrit, en la categoria de bronze, a l’agent 
de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb núm. de matrícula TIP 77162, per haver 
destacat en el compliment de les seves obligacions professionals o haver realitzat 
estudis professionals, publicacions científiques o serveis d’interès públic, que 
comporten un prestigi per al cos o contribueixen a millorar la seguretat de la ciutat, 
d’acord amb el dictamen de la Comissió de valoració i amb el previst a l’article 4.2.3 
apartat a) del Reglament d’honors i recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, de 17 de 
setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018 

Intervé el Sr. Batlle.
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Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, 
Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidora no adscrita Sra. Barceló.

4. – (306/2021) 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. 

Intervenen les Sres. i els Srs. Ballarín, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Bou, Parera i 
Barceló.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú i Partit dels 
Socialistes de Catalunya, l'abstenció de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit 
Popular, Barcelona pel Canvi i regidora no adscrita Sra. Barceló i la reserva 
d'Esquerra Republicana.

5. – (21XF0878) APROVAR l'expedient 21XF0878 de reconeixement de crèdit per un import 
de 12.100,00 euros, IVA inclòs, atesa la necessitat de regularitzar les despeses 
realitzades l'any 2020 i no reconegudes durant l'exercici corresponent, a favor del Sr. 
E.B.S., amb NIF 46342847D. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la 
despesa per un import de 12.100,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost 
general de l'exercici 2021 i aplicació pressupostària 0100/22719/92011, a favor del Sr. 
E.B.S., amb NIF 46342847D. 

Intervenen les Sres. i els Srs. Ballarín, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Bou, Parera i 
Barceló.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Ciutadans i Partit Popular i la reserva d'Esquerra 
Republicana, Junts per Catalunya, Barcelona pel Canvi i regidora no adscrita Ima. 
Sra. Maria Magdalena Barceló Verea.

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

6. – (17/2021) APROVAR inicialment el Reglament de Funcionament del Comitè Científic i 
d’Ètica en relació al Zoo de Barcelona; SOTMETRE’L a informació pública per un 
període de 30 dies, a comptar des del següent al de la publicació del corresponent 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Intervenen les Sres. i els Srs. Bonet, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Bou, Parera i 
Barceló.
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Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Ciutadans i l'abstenció de Partit 
Popular, Barcelona pel Canvi i regidora no adscrita Sra. Barceló. APROVADA

7. – (20214300_21002398) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament, 
mitjançant la modalitat d'arrendament, de 10 furgonetes operatives elèctriques amb 
distintius destinades a la UIPA per al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona a 
l'Ajuntament de Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció, amb núm. de contracte 
21002398, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació d'1.089.000,00 euros (IVA inclòs) i un valor 
estimat de 900.000,00 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 despesa d'1.089.000,00 euros, dels quals 900.000,00 euros 
corresponen al pressupost net i 189.000,00 euros a l'IVA, al tipus del 21%, amb càrrec 
a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 36.300,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 217.800,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 217.800,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un 
import (IVA inclòs) de 217.800,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 217.800,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400 i un import (IVA inclòs) de 181.500,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400, sotmès 
a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
corresponents atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la 
seva autorització. 

Intervenen les Sres. i els Srs. Batlle, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Bou, Parera i 
Barceló.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel 
Canvi i regidora no adscrita Sra. Barceló. APROVADA

8. – (20214016_21000045) AUTORITZAR, en virtut del que preveu l'article 195.2 de la Llei 
9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l'ampliació del termini 
d'execució del contracte número 21000045, que té per objecte el subministrament, 
mitjançant la modalitat d’arrendament, de 4 furgonetes amb oficina d’atestats i amb 
distintius destinades per al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona a l’Ajuntament 
de Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció, adjudicat a l’empresa ALPHABET 
ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SA, amb NIF A91001438, en el sentit d’ampliar el 
termini d’entrega dels vehicles fins el dia 1 de març de 2022, d’acord amb els informes 
que figuren a l’expedient; REQUERIR el contractista per tal que en el termini màxim de 
5 dies hàbils procedeixi a FORMALITZAR aquesta ampliació de termini. 



CCM 9/21 Presidència 42/47

Intervenen les Sres. i els Srs. Batlle, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Bou, Parera i 
Barceló.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans i Partit Popular i l'abstenció 
de Barcelona pel Canvi i regidora no adscrita Sra. Barceló. APROVADA

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

9. – (M1923/2511) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Realitzar una campanya intensiva per erradicar els focus 
de problemes de convivència, incivisme i excés de soroll que contempli diverses 
accions transversals, durant un mínim de 6 mesos consecutius. Tals accions haurien de 
ser, com a mínim: a. Definir els àmbits d’actuació com “Zones Preferents d’Actuació 
per Garantir el Descans i la Convivència Veïnal” (ZARE). b. Reforçar la presència de 
Guàrdia Urbana durant un període mínim de 6 mesos amb dispositius de saturació 
policial i sancions administratives tal com determinen les ordenances municipals. c. 
Instal·lar sonòmetres a les places i recorreguts de pas nocturns habituals, així com 
coresponsabilitzar els gestors de locals amb terrassa o d’oci nocturn dels excessos 
generats en els seus espais. d. Revisar les ordenances municipals per tal que les 
botigues d’alimentació no puguin vendre alcohol d’alta graduació ni begudes fredes 
de baixa graduació a partir de les 22h, així com ubicar les begudes alcohòliques en 
espais no visibles des del carrer. e. Acompanyar les accions d’una campanya de 
comunicació de gran difusió als mitjans de comunicació i amb senyalització específica 
en les Zones Preferents d’Actuació, indicant de manera clara les activitats no 
permeses i el volum de soroll màxim acceptat i l’import de la sanció que li correspon a 
cada infracció. f. Crear un espai d’informació, comunicació i mediació amb els veïns, 
veïnes i entitats de les zones ZARE. g. Implementar un dispositiu de neteja específic de 
l’espai públic en l’horari de tancament de les activitats permeses. h. Aplicar mesures 
de pressió i sanció a la venda ambulant de begudes alcohòliques. 

(Es tracten conjuntament els punts 1, 9, 12 i 13)

Intervenen les Sres. i els Srs. Batlle, Coronas, Bou, Parera, Martí Galbis, Siera, Barceló i 
Serra.

Votació favorable d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Ciutadans, 
desfavorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Barcelona 
pel Canvi i regidora no adscrita Sra. Barceló i l'abstenció de Partit Popular.
REBUTJADA
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

10. – (M1923/2527) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Que el Govern Municipal, d’acord amb la Carta 
Municipal de Barcelona, l’Ordenança de Civisme lideri i utilitzi tots els recursos 
disponibles amb cooperació amb les altres administracions pertinents, per tal d’evitar 
situacions d’incivisme, d’aldarulls i de molèsties veïnals durant les propers Festes de 
La Mercè i les altres festes majors que hagin de desenvolupar-se durant les properes 
setmanes a la ciutat de Barcelona. 

(Es tracta conjuntament amb el punt 11)

Intervenen les Sres. i els Srs. Martí Galbis, Sierra, Coronas, Bou, Parera, Barceló i 
Batlle.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel 
Canvi i regidora no adscrita Sra. Barceló. APROVADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

11. – (M1923/2523) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Que el Govern Municipal aprovi i implementi de forma 
urgent un pla de gestió de l'ordre públic i de la convivència cívica durant les festes de 
la Mercè i, especialment, durant la franja nocturna de les mateixes, que inclogui la 
col·laboració entre els diferents dispositius policials, amb la finalitat d'evitar 
comportaments incívics, el consum d'alcohol a la via pública i la pertorbació del 
descans dels veïns.

(Tractada conjuntament amb el punt 10)

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel 
Canvi i regidora no adscrita Sra. Barceló. APROVADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

12. – (M1923/2518) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda crear un Pla de xoc preventiu que doni una resposta 
integral a l’increment dels botellots i l’incivisme a la nostra ciutat mitjançant la posada 
en marxa d’operatius de prevenció que donin cobertura a les aglomeracions 
incontrolades que es generen i els desordres públics, així com incrementar els efectius 
dels diferents cossos policials. 

(Tractada conjuntament amb els punts 1, 9 i 13)

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Junts 
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per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidora no adscrita 
Sra. Barceló i l'abstenció d'Esquerra Republicana. APROVADA

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

13. – (M1923/2484) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda instar el Govern Municipal a que elabori i presenti en el 
Consell Plenari del proper 29 de setembre, una proposta per combatre l’incivisme i la 
inseguretat derivada dels botellots i que inclogui, entre d’altres mesures, instar la 
Generalitat a l’obertura de l’oci nocturn a Barcelona. 

(Tractada conjuntament amb els punts 1, 9 i 12)

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidora no adscrita Sra. Barceló, 
desfavorable d'Esquerra Republicana i l'abstenció de Junts per Catalunya.
APROVADA

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya:

14. – (M1923/2528) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció insta el govern de la Generalitat a constituir una Taula Ciutadana 
per abordar la problemàtica de les concentracions per consumir alcohol a la via 
pública com activitat d’oci nocturn que s’estan produint arreu de Catalunya, i a 
elaborar un Pla Nacional d’Actuació per a un oci nocturn cívic i segur. La Taula 
Ciutadana comptarà amb la participació dels municipis, els grups parlamentaris, la 
societat civil i els sectors econòmics , socials i culturals implicats.               

Intervenen les Sres. i els Srs. Batlle, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Bou, Parera i 
Barceló.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Ciutadans i Partit Popular, desfavorable d'Esquerra Republicana i l'abstenció de 
Junts per Catalunya, Barcelona pel Canvi i regidora no adscrita Sra. Barceló.
APROVADA

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/2513) Que l’Ajuntament de Barcelona constitueixi amb efectes immediats 
una taula de seguiment de les necessitats de la població barcelonina d’origen afganès 
per oferir orientació i acompanyament tant en l’àmbit personal com en els tràmits i 
accions requerides per a l’evacuació dels llurs familiars amenaçats a l’Afganistan i que 
n’elevi al Govern espanyol i a la Generalitat de Catalunya les necessitats detectades. 
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De la mateixa manera, que l’Ajuntament de Barcelona reactivi els mecanismes en 
acció internacional dels que disposa per, des d’una governança multinivell, fomentar 
polítiques de refugi. 

Intervenen la Sra. Baró i el Sr. Serra.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

16. – (M1923/2525) Que el govern municipal informi dels plans de retorn a la presencialitat 
dels que disposa l’Ajuntament de Barcelona envers els treballadors i treballadores que 
encara no disposin de la pauta de vacunació completa, així com de les mesures 
previstes per incentivar la vacunació entre els treballadors de l’Ajuntament. 

Intervenen les Sres. Vila i Ballarín.

ACCEPTAT

17. – (M1923/2526) Que el Govern municipal presenti un informe en la propera comissió 
sobre les peticions traslladades al Ministeri d’Interior d’Espanya durant aquest 
mandat en referència a les peticions per fer canvis legislatius en matèria de 
multireincidència i altres tipus penals i el retorn que s’ha obtingut d’aquestes 
peticions. 

Intervenen els Srs. Martí Galbis i Batlle.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

18. – (M1923/2522) Que el Govern Municipal actualitzi i intensifiqui la implementació del 
Pla d’acció de senglars amb les mesures necessàries per a controlar la població dels 
porcs senglars a Barcelona, per tal de minimitzar l’impacte i el perill d’aquest animal 
en la ciutat degut a l’augment d’incidències detectades. 

Intervenen el Sr. Sierra i la Sra. Bonet.

ACCEPTAT

19. – (M1923/2524) Que el Govern Municipal incorpori les mesures proposades per la 
Comissió Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes, incloent: a) La 
realització d'una adequada planificació i programació de la seva gestió contractual que 
possibiliti una contractació conjunta de prestacions de caràcter reiterat i previsible o 
de naturalesa similar per afavorir l'ús de procediments ordinaris de preparació i 
adjudicació de contractes; b) La inclusió, en la seva normativa interna, de l'obligació 
de promoure la concurrència en l'adjudicació dels contractes menors, qualsevol que 
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sigui el seu import, mitjançant la publicació d'anuncis de licitació; c) La realització 
d'una correcta planificació i programació de les actuacions precises per a cobrir les 
necessitats públiques, restringint l'ús dels contractes menors. 

Intervenen el Sr. Sierra i la Sra. Ballarín.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

20. – (M1923/2516) Instar el Govern Municipal a adoptar les mesures concretes de 
prevenció - tals com campanyes de conscienciació i recolzament en centres 
educatius, culturals i institucionals - i les de seguretat per tal d’evitar durant les 
properes festes a celebrar en la nostra ciutat que es produeixin agressions contra les 
persones per raó de la seva orientació sexual. 

Intervenen els Srs. Bou i Serra.

ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

21. – (M1923/2512) Tenint en compte els alts nivells de perillositat que comporta la càrrega 
il·legal de bateries dels Bici-taxi, posant en risc la seguretat personal i comunitària; 
Quina és la voluntat del govern de la ciutat de Barcelona en relació amb els Bici-taxis 
durant aquest mandat, de regular o prohibir? 

Intervenen els Srs. Zañartu i Batlle.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

22. – (M1923/2520) Quin és el capteniment del govern municipal, dintre del seu àmbit 
competencial, respecte a la recent sentència del Tribunal Suprem que converteix els 
interins en personal laboral indefinit? 

Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Ballarín.

ES DÓNA PER TRACTADA

De Regidora no adscrita:

23. – (M1923/2466) Quina és la valoració que fa el govern municipal davant l’augment d’un 
52% respecte a l’any passat dels furts que s’han produït a la ciutat de Barcelona 
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durant aquest estiu? 

Intervenen la Sra. Barceló i el Sr. Batlle.

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

24. – (M1923/2462) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec amb número de registre 
(M1923/1184), acceptat a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació 
i Seguretat i Prevenció, del 15 de setembre de 2020 amb el següent 
contingut: (M1923/1184) Que el Govern municipal impulsi la renovació dels estatuts i 
reglaments dels organismes i empreses municipals per tal de garantir la paritat als 
seus òrgans de direcció i representació, per tal de donar compliment a la Llei 
d’Igualtat, i fer-ho abans que les propostes siguin sotmeses a votació. 

Intervenen les Sres. Alamany i Ballarín.

ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13.35 h.
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