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Comissions del Consell Municipal – Actes
ACTA Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció, sessió de 15 de desembre de 2021.

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa de la
Ciutat, el 15 de desembre 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.: Jordi
Martí Grau, 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, Óscar Benítez Bernal i María 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 és present la Ima Sra. Eva Baró i Ramos.
Excusa la seva absència l'Im. Sr. 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.
Intervé el Sr. Batlle.
I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es dona per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 17 de novembre
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
II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
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En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les
resolucions següents:
1. (s/n) De la gerent d'Empresa, Cultura i Innovació, de 29 d'octubre de 2021, que reajusta
les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 61.832,98 euros
(IVA inclòs) del contracte relatiu al suport a la implantació de l'administració electrònica a
l'Ajuntament de Barcelona adjudicat a KPMG Asesores, SL, amb càrrec als exercicis 20212024.
2. (0127/20) De la gerent municipal, de 3 de novembre de 2021, que prorroga per un període
comprès des de l'1.01.2022 fins al 31.12.2022, el contracte relatiu als serveis de seguretat i
vigilància als edificis Palauet Albéniz i magatzem municipal adscrits a la gerència de Recursos
de l'Ajuntament de Barcelona adjudicat a Sabico Seguridad, SA, per a l'exercici 2022, i per un
import de 94.816,91 euros (IVA inclòs).
3. (s/n) Del gerent de Recursos, de 3 de novembre de 2021, que rectifica l'error material
detectat en la data d'ampliació del termini de vigència del Decret de reajustament aprovat en
data 9-12-2020 per la gerència de Recursos del contracte relatiu a la campanya de mesures
de reactivació econòmica adjudicat a Wavermaker Publicidad Spain, SL, en el sentit d'on diu
"30 de juny de 2021" ha de dir "31 d'octubre de 2021".
4. (s/n) Del gerent de Recursos, de 3 de novembre de 2021, que adjudica a Antalis Iberia, SA
el contracte relatiu al subministrament de paper raima reciclat, per als exercicis 2021-2022, i
per un import de 15.938,00 euros (IVA inclòs).
5. (20200186) De la gerent del districte de Gràcia, de 4 de novembre de 2021, que prorroga
per un període de dotze mesos, comprès des de l'1.01.2022 fins al 31.12.2022, el contracte
relatiu al lloguer de cabines sanitàries portàtils i urinaris de peu, inclosa la seva instal·lació,
neteja, manteniment, assegurança i retirada, per a activitats, esdeveniments i prevenció de
conductes incíviques a la via pública del districte de Gràcia adjudicat a Toi Toi Sanitarios
Móviles, SA, per a l'exercici 2022, i per un import de 53.780,00 euros (IVA inclòs).
6. (141/2021) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 4 de novembre de 2021,
que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del
contracte relatiu a les obres d'adequació i millora de 8 equipaments per corregir riscos
laborals de nivell alt i mitjà, al districte de Sarrià - Sant Gervasi, per als exercicis 2021-2022,
i per un pressupost base de licitació de 121.674,39 euros (IVA inclòs).
7. (20219101) De la gerent municipal, de 4 de novembre de 2021, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu als
serveis de control d'accés, repartiment i informació bàsica als usuaris en els diferents
equipaments del districte de Sants-Montjuïc, contractació reservada per a la inserció de
col·lectius amb discapacitat, trastorn mental i/o exclusió social, per als exercicis 2022-2024, i
per un pressupost base de licitació de 224.341,62 euros (IVA inclòs).
8. (20211094) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 5 de novembre de 2021, que
adjudica a Antalis Iberia, SA el contracte relatiu al subministrament de paper raima reciclat
2021/22, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 4.168,40 euros (IVA inclòs).
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9. (s/n) del gerent de persones i desenvolupament organitzatiu, de 5 de novembre de 2021,
que adjudica a Integración Agencias de Viajes, SA el contracte relatiu al servei de viatges
necessaris pel normal desenvolupament de les activitats professionals del personal de la
gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, per als exercicis 2021-2022, i per un
import de 8.000,00 euros (IVA inclòs).
10. (s/n) De la gerent municipal, de 5 de novembre de 2021, que adjudica a PMC Grup 1985,
SA el contracte relatiu al subministrament de consumibles d'informàtica estàndard 2021-2022
per a la Gerència Municipal, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 164,50 euros
(IVA inclòs).
11. (2022/2020) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 5 de novembre de 2021, que
anul·la part de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 28.276,00 euros del
contracte relatiu al servei de control d'accessos per talls de carrer a la via pública en el
districte de Sant Andreu adjudicat a Wakeful, SL, amb càrrec a l'exercici 2021.
12. (20214423) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 5 de novembre de 2021,
que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del
contracte relatiu al subministrament de cadires 24 h per a la sala conjunta de comandament
de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de
licitació de 21.554,03 euros (IVA inclòs).
13. (20214109) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 5 de novembre de 2021,
que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del
contracte relatiu al subministrament de roba interior ignífuga per a la Unitat de Reforç per a
les Emergències i la Proximitat (UREP) de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per als exercicis
2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 29.454,39 euros (IVA inclòs).
14. (s/n) De la gerent municipal, de 5 de novembre de 2021, que adjudica a Vanguard Gràfic,
SA el contracte relatiu als serveis d'impressió, enquadernació i lliurament de llibres editats
per l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant sistema d'impressió òfset H-UV, per als exercicis
2021-2022, i per un import de 110.760,00 euros (IVA inclòs).
15. (21003692) Del gerent de Recursos, de 8 de novembre de 2021, que adjudica a
Armengol&Ros Consultors i Associats SLP el contracte relatiu a la direcció d'obra de la baixa
tensió i legalització elèctrica de la reforma de les plantes 3a i 4a de l'edifici del carrer Escar,
1, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 4.840,00 euros.
16. (s/n) Del gerent de Recursos, de 8 de novembre de 2021, que inicia expedient, aprova el
plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis de
conservació preventiva, restauracions curatives, actuacions de millora i difusió dels béns
mobles del Palauet Albéniz, per als exercicis 2021-2023, i per un pressupost base de licitació
de 35.797,85 euros (IVA inclòs).
17. (169/2021) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 9 de novembre de 2021,
que adjudica a UTE Rubatec-Urbalux Ellumenat BCN el contracte relatiu a la instal·lació i
retirada de les garlandes i elements decoratius durant les festes de Nadal 2021-2022
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instal·lats al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes al districte de Sarrià-Sant Gervasi,
per als exercicis 2021-2022, i per un import de 2.844,19 euros.
18. (s/n) De la gerent municipal, de 10 de novembre de 2021, que adjudica a Vita Brevis, SL,
Genera Innovació, SCCL, Unión Temporal de Empresas el contracte relatiu al servei de suport
tècnic al desenvolupament del Pacte del Temps de Barcelona, un compromís de ciutat per a
una organització del temps més saludable, igualitària i eficient, per als exercicis 2021-2023, i
per un import de 120.096,48 euros (IVA inclòs).
19. (20211002) Del gerent del districte de Sant Martí, de 10 de novembre de 2021, que
prorroga per un període comprès des de l'1.01.2022 fins al 31.12.2022 el contracte relatiu als
serveis mèdics preventius d'ambulàncies adjudicat a la Pau, SCCL, per a l'exercici 2021, i per
un import de 14.350,00 euros.
20. (20224006) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 10 de novembre de 2021,
que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del
contracte relatiu al subministrament, en la modalitat d'arrendament, de 7 vehicles híbrids no
endollables, segment baix (Grup B) per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, per als exercicis
2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 118.918,80 euros (IVA inclòs).
21. (190400082) De la gerent municipal, de 10 de novembre de 2021, que prorroga per un
període comprès des de l'1.01.2022 fins al 31.12.2022 el contracte relatiu als serveis de
disseny gràfic, adaptació d'originals i maquetació dels elements de comunicació que donin
suport al departament de Comunicació del districte de Les Corts adjudicat a Producciones Mic,
SL, per a l'exercici 2022, i per un import de 16.531,02 euros (IVA inclòs).
22. (20190002) De la gerent municipal, de 10 de novembre de 2021, que prorroga per un
període de dotze mesos, comprès des de l'1.01.2022 fins al 31.12.2022, el contracte relatiu a
l'arrendament per l'ús (renting), sense opció de compra, de 19 equips multifuncionals per
reproducció, escaneig i impressió de documents en equipaments, direccions i departaments
del districte de Gràcia adjudicat a Canon España, SA, per a l'exercici 2022 i per un import de
31.944,00 euros (IVA inclòs).
23. (21003686) De la gerent municipal, de 10 de novembre de 2021, que adjudica a Base
Assist. i Assessor. Consultors el contracte relatiu al servei de suport a la presentació del
projecte "Time Impact Methodology for Europe", per als exercicis 2021-2022, i per un import
d'11.979,00 euros.
24. (752/17) Del gerent del districte de Sant Martí, d'11 de novembre de 2021, que adjudica
a PMC Grup 1985, SA el contracte relatiu al subministrament de consumibles d'informàtica
estàndard per a l'Ajuntament de Barcelona i les entitats que formen el Grup Municipal, per als
exercicis 2021-2022, i per un import de 9.122,53 euros (IVA inclòs).
25. (20211040) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 12 de novembre de 2021, que
adjudica a Set-Prat Paper Distribucions, SA el contracte relatiu al subministrament paper fibra
verge 2021-2022 al districte de Ciutat Vella, per als exercicis 2021-2022, i per un import de
423,00 euros (IVA inclòs).
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26. (20211039) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 12 de novembre de 2021, que
adjudica a Antalis Iberia, SA el contracte relatiu al subministrament de paper en raima
reciclat 2021-2022 al districte de Ciutat Vella, per als exercicis 2021-2022, i per un import de
9.195,00 euros (IVA inclòs).
27. (20211041) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 12 de novembre de 2021, que
adjudica a PMC Grup 1985, SA el contracte relatiu als consumibles d'informàtica estàndard
2021-2022 al districte de Ciutat Vella, per als exercicis 2021-2022, i per un import de
4.288,86 euros (IVA inclòs).
28. (20213011) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 12 de novembre de 2021, que
reajusta l'autorització de la despesa per un import de 4.089,80 euros (IVA inclòs) del
contracte relatiu al servei de suport de gestió pel bon funcionament del departament d'Obres
i Manteniment del districte de Ciutat Vella, amb càrrec als exercicis 2021-2022.
29. (0524/19) De la gerent municipal, de 12 de novembre de 2021, que prorroga per un
període comprès des de l'1.01.2022 fins al 31.12.2023 el contracte relatiu a l'assistència
tècnica i suport per gestió dels subministraments i de l'estalvi energètic-econòmic dels edificis
municipals de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a TBK Gestión de Edificios, SL per als
exercicis 2022-2023, i per un import de 175.404,00 euros (IVA inclòs).
30. (20211005) Del gerent del districte de Sant Martí, de 12 de novembre de 2021, que
prorroga per un període comprès des de l'1.01.2022 fins al 30.09.2022 el contracte relatiu al
subministrament i col·locació de carpes desmuntables i els seus elements addicionals
(il·luminació) al districte de Sant Martí, adjudicat al Sr. José Maria Sagala Molist, per a
l'exercici 2022, i per un import d'11.747,08 euros (IVA inclòs).
31. (20219401) Del gerent del districte de l'Eixample, de 15 de novembre de 2021, que
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 3.993,00
euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als serveis de manipulació i impressió de materials
comunicatius del districte de l'Eixample, lot 2: Comunicació de Festes Majors i actes varis,
adjudicat a Impremta Pagès, SL, amb càrrec als exercicis 2021-2022.
32. (20202082) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 15 de novembre de 2021,
que autoritza l'alliberament de 4.015,46 euros destinats a fer front a les despeses per
"suports a entitats del Districte en la certificació digital, presentació de subvencions i
justificació de subvencions exercici anterior", adjudicat a Espai d'Anàlisi Social, SL, amb
càrrec a l'exercici 2021, i per un import de 4.015,46 euros.
33. (20191026) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 15 de novembre de 2021, que
allibera la disposició de la despesa per un import de 22.419,10 euros (IVA inclòs) del
contracte relatiu al servei d'impressió, escaneig i còpia de documents en els equipaments de
l'àmbit de gestió del districte de Ciutat Vella, adjudicat a Servicios Microinformática, SA, per a
l'exercici 2021.
34. (0392/16) Del gerent de Recursos, de 16 de novembre de 2021, que cancel·la i/o retorna
a Iniciatives Events, SL la garantia definitiva d'import 31.022,74 euros constituïda per
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respondre del compliment del contracte relatiu al suport audiovisual per a actes ciutadans i
protocol·laris i de manteniment d'equips de so i àudio, amb càrrec a l'exercici 2021.
35. (20214016) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 16 de novembre de 2021,
que reajusta les anualitats del contracte que té per objecte el subministrament, mitjançant la
modalitat d'arrendament, de 4 furgonetes amb oficina d'atestats i amb distintius, destinats al
servei de la Unitat d'Investigació i Prevenció d'Accidents de la Guàrdia Urbana, adjudicat a
Alphabet España Fleet Management, SA.
36. (20214329) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 16 de novembre de
2021,que adjudica a Etic Data Cloud&Services, SL el contracte relatiu al subministrament
d'ordinadors portàtils per a la gerència de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de
Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 60.500,00 euros (IVA inclòs).
37. (20224007) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 16 de novembre de 2021,
que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del
contracte relatiu al subministrament, en la modalitat d'arrendament, d'1 vehicle híbrid no
endollable, segment mitjà (Grup C) per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, per als exercicis
2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 19.311,60 euros (IVA inclòs).
38. (20214363) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 16 de novembre de 2021,
que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del
contracte relatiu als serveis de desenvolupament de l'aplicació d'informes d'actuació i
d'intervenció dels bombers de l'Ajuntament de Barcelona, derivada de l'Acord Marc de
l'Ajuntament de Barcelona, lot 3, Construcció J2EE per al desenvolupament de projectes TIC
de l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de
licitació de 200.000,59 euros (IVA inclòs).
39. (20214010) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 16 de novembre de 2021,
que prorroga per un període comprès des de l'1.01.2022 fins al 31.08.2022 el contracte
relatiu al subministrament de vestuari de paisà per a la Guàrdia Urbana de Barcelona
adjudicat a El Corte Inglés, SA, per a l'exercici 2022, i per un import de 85.500,00 euros (IVA
inclòs).
40. (20214372) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 16 de novembre de 2021,
que adjudica a Protección de Patrimonios, SA el contracte relatiu al servei de seguretat i
vigilància a l'edifici situat al carrer Tàpies, 4 de Barcelona, en horari nocturn i festiu, per als
exercicis 2021-2022, i per un import de 90.057,69 euros (IVA inclòs).
41. (20214178) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 16 de novembre de 2021,
que adjudica a Soluciones Técnicas Fernàndez Cucalón S el contracte relatiu al
subministrament d'armaris vestidors per al Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció
d'Incendis i Salvament, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 35.082,74 euros (IVA
inclòs).
42. (2073/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 16 de novembre de 2021, que
declara desert el contracte relatiu als serveis de conservació-restauració de col·leccions
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d'objectes, lot 3, perquè no s'ha presentat cap oferta i anul·lar l'autorització de la despesa per
un import de 37.681,20 euros (IVA inclòs), amb càrrec als exercicis 2021-2022.
43. (20199201) Del gerent del districte de l'Eixample, de 16 de novembre de 2021, que
cancel·la i/o retorna a Espai Ambiental, SCCL la garantia definitiva d'import 3.998,33 euros
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a la gestió de l'aula ambiental i
dinamització del programa d'educació ambiental del districte de l'Eixample, durant 20192020, amb càrrec a l'exercici 2021.
44. (s/n) De la gerent del districte de Les Corts, de 17 de novembre de 2021, que adjudica a
Antalis Iberia, SA el contracte relatiu al subministrament de paper raima reciclat per a
impressió i escriptura al districte de Les Corts, per als exercicis 2021-2022, per un import de
2.574,60 euros.
45. (147/2020) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 17 de novembre de 2021, que
inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del
contracte relatiu a les activitats Planetari Municipal de Barcelona, per als exercicis 2022-2023,
i per un pressupost base de licitació de 44.122,68 euros (IVA inclòs).
46. (752/17) De la gerent del districte de Les Corts, de 17 de novembre de 2021, que
adjudica a PMC Grup 1985, SA el contracte relatiu al subministrament de consumibles
d'informàtica estàndard de l'Ajuntament de Barcelona i les entitats que formen el Grup
Municipal, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 1.190,64 euros.
47. (20211013) Del gerent del districte de Sant Martí, de 18 de novembre de 2021, que
adjudica a Audiotec el contracte relatiu al servei per a la realització de 45 estudis de
caracterització acústica en diversos espais del districte de Sant Martí, destinats a celebració
d'actes, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 61.867,30 euros (IVA inclòs).
48. (20219207) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 18 de novembre de 2021,
que adjudica a Espai d'Anàlisi Social, SL el contracte relatiu a la dinamització i suport a
processos de participació ciutadana del districte de Sants-Montjuïc 2021-2022, lot 2, per als
exercicis 2021-2022, i per un import de 15.486,34 euros (IVA inclòs).
49. (20212024) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 18 de novembre de 2021,
que adjudica a Toi Toi Sanitarios Móviles, SA el contracte relatiu al subministrament de
cabines sanitàries portàtils per a esdeveniments a la via pública al districte de Sants-Montjuïc,
per als exercicis 2022-2024, i per un import de 72.479,00 euros (IVA inclòs).
50. (2021-0148) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 18 de
novembre de 2021, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i
autoritza la despesa del contracte relatiu a la dinamització del procés participatiu per
l'aprenentatge del disseny i administració de processos participatius a la instància Decidim de
l'Institut Bosc de Montjuïc, per als exercicis 2021-2022, i per pressupost base de licitació de
6.702,20 euros (IVA inclòs).
51. (20010027) Del gerent del districte de Nou Barris, de 18 de novembre de 2021, que
prorroga per un període comprès des de l'1.01.2022 fins al 31.12.2022, el contracte relatiu al
Servei Transport districte de Nou Barris adjudicat al Consorcio de Tránsito y Organización
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Logística en Mudanzas, SL, per a l'exercici 2022, i per un import de 28.050,67 euros (IVA
inclòs).
52. (s/n) Del gerent del districte de Nou Barris, de 18 de novembre de 2021, que adjudica a
Insercoop SCCL el contracte relatiu al servei de suport per a la tramitació digital per part de
la població del districte de Nou Barris, per als exercicis 2021-2022, i per un import
d'11.620,61 euros.
53. (s/n) Del gerent del districte de Nou Barris, de 18 de novembre de 2021, que reajusta les
anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 919,60 euros (IVA
inclòs) del contracte relatiu a un taller de salut dirigit, especialment, a la població dels barris
de Guineueta i Canyelles, adjudicat a la Sra. Marta Fernández Lapastora, amb càrrec als
exercicis 2021-2022.
54. (0053/20) Del gerent de Recursos, de 18 de novembre de 2021, que reajusta les
anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 80.100,00 euros (IVA
inclòs) del contracte relatiu als serveis d'assistència tècnica i suport en la gestió dels
contractes, serveis i facturació dels operadors de telecomunicacions de l'Ajuntament de
Barcelona, els seus Instituts Municipals i altres organismes associats (2020-2024) adjudicat a
Sayos&Carrera, SL, amb càrrec als exercicis 2022-2024.
55. (20212043) Del gerent del districte de Sant Martí, de 19 de novembre de 2021, que
adjudica a Set-Prat Paper Distribucions, SA el contracte relatiu al subministrament de paper
fibra verge 2021-2022 per al districte de Sant Martí, per als exercicis 2021-2022, i per un
import de 2.453,40 euros (IVA inclòs).
56. (20212044) Del gerent del districte de Sant Martí, de 19 de novembre de 2021, que
adjudica a Antalis Iberia, SA el contracte relatiu al subministrament de paper reciclat 20212022 per al districte de Sant Martí, per als exercicis 2021-2022, i per un import d'1.275,04
euros (IVA inclòs).
57. (21003875) Del gerent de Recursos, de 19 de novembre de 2021, que adjudica al Sr.
Marcos Vilar Cuesta el contracte relatiu a l'elaboració d'un document refós de les guies de
compra sostenible de l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un import
de 5.808,00 euros.
58. (21004176) Del gerent de Recursos, de 19 de novembre de 2021, que adjudica a
Nubilum, SL el contracte relatiu al projecte de gestió documental adequat per l'aplicació del
dictamen de conservació parcial establert per la CMAAD sobre expedients econòmiccomptables de control de despeses generats per diferents òrgans com a resultat de les
competències que tenen encomanades, tractament previ al traspàs de custòdia documental
de l'arxiu d'oficina a l'Arxiu Municipal Contemporani (seu de l'arxiu intermedi) de l'Ajuntament
de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 17.847,50 euros.
59. (21004000) Del gerent de Recursos, de 19 de novembre de 2021, que adjudica a Connex
Staff, SL el contracte relatiu al disseny funcional sistema corporatiu inscripcions
d'esdeveniments, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 17.956,40 euros.
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60. (21003861) Del gerent de Recursos, de 19 de novembre de 2021, que adjudica a la Sra.
Clara Bergada Cudós el contracte relatiu a la redacció del projecte executiu per a la reforma
parcial de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona, situada a la
plaça de Sant Miquel de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 12.705,00
euros.
61. (21003962) Del gerent de Recursos, de 19 de novembre de 2021, que adjudica al Sr.
Josep Matas Balaguer el contracte relatiu al servei d'assessorament sobre propietat
intel·lectual i drets d'imatge, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 12.100,00 euros.
62. (21003587) Del gerent de Recursos, de 19 de novembre de 2021, que adjudica al Sr.
Antoni Pou Pujadas el contracte relatiu a l'encàrrec d'obra i cessió de drets d'explotació del
llibre "Més sabater Pi" (nom provisional), per als exercicis 2021-2022, i per un import de
10.000,00 euros.
63. (21004003) Del gerent de Recursos, de 19 de novembre de 2021, que adjudica a Illa
Arquitectes, SCP el contracte relatiu a la direcció d'obra de la instal·lació d'intrusió de diverses
edificacions al recinte del Palauet Albéniz, per als exercicis 2021-2022, i per un import de
17.968,50 euros.
64. (20211003) Del gerent del districte de Sant Martí, de 18 de novembre de 2021, que
prorroga per un període comprès des de l'1.01.2022 fins al 17.10.2022 el contracte relatiu als
serveis per a la realització de les connexions elèctriques secundàries en els actes cívics a la
via pública del districte de Sant Martí adjudicat a Proy Serv. Integ. Instal. 3000, SL, per a
l'exercici 2022, i per un import de 14.228,27 euros (IVA inclòs).
65. (2021 / 5550) De l'alcaldessa, de 29 d'octubre de 2021, que nomena la Sra. Maria de los
Ángeles González Polo, funcionària de carrera, de la categoria tècnic/a superior en Economia,
escala d'Administració Especial, amb efectes 15 d'octubre de 2021. Adscriure-la a l'Institut
Municipal de Serveis Socials.
66. (2021 / 5669) De l'alcaldessa, de 10 de novembre de 2021, que nomena el Sr. Javier
Rodríguez Núñez, personal eventual, en el lloc de treball assessor/a 4, adscrit/a al Grup
Polític Municipal Socialista, amb efectes del dia 2 de novembre de 2021, amb el règim de
plena dedicació.
67. (2021 / 5670) De l'alcaldessa, de 10 de novembre de 2021, que nomena el Sr. Ramon
Bacardit Reguant, personal eventual, en el lloc de treball assessor/a 5, adscrit/a al Grup
Polític Municipal Junts per Catalunya, amb efectes del dia 2 de novembre de 2021, amb el
règim de plena dedicació.
68. (2021 / 5652) De l'alcaldessa, de 10 de novembre de 2021, que nomena la Sra. Raquel
García Fernández, personal eventual, en el lloc de treball assessor/a 5, adscrit/a al Grup
Polític Municipal Junts per Catalunya, amb efectes del dia 2 de novembre de 2021, amb el
règim de plena dedicació.
69. (2021 / 5548) De l'alcaldessa, de 15 de novembre de 2021, que nomena la Sra. Mireia
Castelló Fosch, personal eventual, en el lloc de treball assessor/a 3,adscrit/a a la Tercera
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Tinència d'Alcaldia, amb efectes del dia 8 de novembre de 2021, amb el règim de plena
dedicació.
70. (2021 / 5551) De l'alcaldessa, de 15 de novembre de 2021, que nomena la Sra. Maria
Teresa Auferil Font, funcionària de carrera, de la categoria tècnic/a superior en psicologia,
escala d'administració especial, amb efectes 19 d'octubre de 2021. Adscriure-la a l'Institut
Municipal de Serveis Socials.
71. (2021 / 3795) De l'alcaldessa, de 15 de novembre de 2021, que nomena la Sra. Laia
Segarra Gutiérrez, funcionària de carrera, de la categoria tècnic/a superior en economia,
escala d'administració especial, amb efectes 15 d'octubre de 2021.
72. (2021 / 5648) De l'alcaldessa, de 15 de novembre de 2021, que nomena el Sr. Genís
Raich Pla, funcionari de carrera, de la categoria bomber/a d'accés, amb efectes 19 d'octubre
de 2021.
73. (2021 / 5897) De l'alcaldessa, de 26 de novembre de 2021, que cessa la Sra. Anna
Franco Madrenas, personal eventual, del lloc de treball d'assessor/a 5, adscrit a la Direcció
Tècnica de Premsa, amb efectes 14 de novembre de 2021.
74. (2021 / 5647) De l'alcaldessa, de 26 de novembre de 2021, que nomena el Sr. Albert
López Rubio, funcionari de carrera, de la categoria bomber/a d'accés, amb efectes 24
d'octubre de 2021.
75. (2021 / 5913) De l'alcaldessa, de 26 de novembre de 2021, que cessa la Sra. Mercè
Reverter Baquer, personal eventual, del lloc de treball assessor/a 3, adscrita a la Regidoria de
Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda, amb efectes 30 de novembre de 2021.
76. (2021 / 5917) De l'alcaldessa, de 26 de novembre de 2021, que nomena la Sra. Maria
Sala-Vivé Campaña, personal eventual, en el lloc de treball assessor/a 3, adscrit/a a la
Regidoria de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda, amb efectes del dia 1 de
desembre de 2021, amb el règim de plena dedicació.
77. (2021 / 5920) De l'alcaldessa, de 26 de novembre de 2021, que cessa la Sra. Laia Nuñez
Calvet, personal eventual, del lloc de treball assessor/a 3, adscrita a la Tercera Tinència
d'Alcaldia, amb efectes 30 de novembre de 2021.
78. (2021 / 5921) De l'alcaldessa, de 26 de novembre de 2021, que nomena la Sra. Laia
Nuñez Calvet, personal eventual, en el lloc de treball assessor/a 3, adscrit/a a la Primera
Tinència d'Alcaldia, amb efectes del dia 1 de desembre de 2021, amb el règim de plena
dedicació.
79. (2021 / 5730) De l'alcaldessa, de 26 de novembre de 2021, que nomena funcionaris/àries
de carrera de la categoria Agent de la Guàrdia Urbana.
80. (2021 / 5926) De l'alcaldessa, de 26 de novembre de 2021, que nomena la Sra. Georgina
de Andrés Maqueda, funcionària de carrera, de la categoria tècnic/a superior en dret de
l'escala d'administració especial, amb efectes 9 de novembre de 2021.
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81. (2021 / 6151) De l'alcaldessa, de 2 de desembre de 2021, que cessa la Sra. Maria
Carmen Cuartielles Arévalo, personal eventual, del lloc de treball d'assessor/a 3, adscrit al
Grup Polític Municipal Barcelona pel Canvi, amb efectes 29 de novembre de 2021.
82. (444/2020) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 18 d'octubre de
2021, que modifica el Tribunal del procés de 27 places d'Ajudant de Serveis Auxiliars de
l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant oposició lliure.
83. (232/2021) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 20 d'octubre de
2021, que designa els membres del Tribunal del procés de promoció interna especial de 2
places de tècnic/a superior en Dret.
84. (233/2021) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 20 d'octubre de
2021, que designa membres del Tribunal del procés de promoció interna especial de 2 places
de tècnic/a superior en Art i Història.
85. (236/2021) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 20 d'octubre de
2021, que designa els membres del Tribunal del procés de promoció interna especial de 3
places de tècnic/a superior en Arxivística.
86. (229/2021) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21 d'octubre de
2021, que designa els membres del Tribunal del procés de promoció interna especial de 50
places gestor/a d'Administració General.
87. (230/2021) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21 d'octubre de
2021, que designa els membres del Tribunal del procés de promoció interna especial de 4
places de tècnic/a mitjà/ana en Tecnologies de la Informació i Comunicació.
88. (231/2021) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21 d'octubre de
2021, que designa els membres del Tribunal del procés de promoció interna especial de 75
places de tècnic/a superior en Gestió.
89. (234/2021) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21 d'octubre de
2021, que designa els membres del Tribunal del procés de promoció interna especial de 5
places de tècnic/a superior en Informació.
90. (235/2021) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21 d'octubre de
2021, que designa els membres del Tribunal del procés de promoció interna especial de 10
places de tècnic/a superior en Arquitectura.
91. (237/2021) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21 d'octubre de
2021, que designa els membres del Tribunal del procés de promoció interna especial de 5
places de tècnic/a superior en Psicologia.
92. (48/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 9 de novembre
de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de cap de Departament
de Redacció de Continguts de la Gerència de Recursos.
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93. (46/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 9 de novembre
de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de cap de Departament
de Projectes i Mitjans de la Gerència de Recursos.
94. (45/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 9 de novembre
de 2021, que modifica la junta de valoració del concurs 45/2021-C per a la provisió d'un lloc
de treball de cap de Departament de Comunicació de la Gerència de l'Àrea de Cultura,
Educació, Ciència i Comunitat.
95. (21/2021-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 17 de novembre
de 2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses per
participar en la lliure designació 21/2021-L per a la provisió d'un lloc de treball de director/a
de Serveis Generals adscrit a la Gerència del Districte de Les Corts.
96. (43/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 18 de novembre
de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses del concurs
43/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de cap de Departament de Transparència i
Bones Pràctiques de la Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports.
97. (20/2021-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 8 de novembre
de 2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses per
participar en la lliure designació 20/2021-L per a la provisió d'un lloc de treball de Secretari/a
Delegat/da adscrit al Grup de Secretaria de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i
Control de Recursos de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció.
98. (47/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 9 de novembre
de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de cap de Departament
de Recursos, Distribució i Màrqueting de la Gerència de Recursos.
99. (49/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 12 de novembre
de 2021, que convoca un concurs per a la provisió de quatre llocs de treball de Lletrat/da
consistorial.
100. (44/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 18 de
novembre de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses
del concurs 44/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de cap de Departament de
Participació de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana.
101. (282/2021) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 24 de novembre
de 2021, que designa com a membres del Tribunal del procés selectiu per a la cobertura de 9
places professor/a superior d'orquestra i banda de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant
concurs oposició lliure.
102. (22/2021-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 24 de
novembre de 2021, que convoca la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de
director/a d'Estratègia i Avaluació adscrit a la Direcció d'Innovació Social de la Gerència
d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI.
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103. (45/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 24 de
novembre de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses
del concurs 45/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de cap de Departament de
Comunicació de la Gerència de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.
104. (34/2021) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16 de novembre
de 2021, que modifica la designació de membres del Tribunal de la convocatòria per a la
cobertura de 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.
105. (35/2021) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16 de novembre
de 2021, que modifica la designació de membres del Tribunal de la convocatòria per a la
cobertura de 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.
106. (2021-0107 / 21002629) De la gerent municipal, de 15 de novembre de 2021, que
adjudica a Publiservei, SL el contracte relatiu al subministrament i serveis per a la producció,
distribució, instal·lació, seguiment i retirada dels elements publicitaris i producció d'altres
elements de comunicació de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, per un import
de 201.951,64 euros (IVA inclòs).
107. (26-2021) De l'alcaldessa, de 15 de novembre de 2021, que aprova la denominació
"Jardins de Mercè Climent i Pascual" per a l'emplaçament de l'espai enjardinat situat entre els
carrers de Lluís Borrassà i d'Alfons el Magnànim, al districte de Sant Martí.
108. (27-2021) De l'alcaldessa, de 15 de novembre de 2021, que aprova la denominació
"Jardins de Virgínia Amposta" per a l'emplaçament de l'espai enjardinat situat entre els
carrers de Jaume Fabre i de Sant Ramon de Penyafort, al districte de Sant Martí.
109. (28-2021) De l'alcaldessa, de 15 de novembre de 2021, que aprova la denominació
"passatge dels Tallers del Ferrocarril del Nord" per a l'emplaçament de l'espai peatonalitzat
ubicat a la cruïlla entre els carrers de Pintor Alsamora i de Rosselló i Porcel, al districte de Nou
Barris.
110. (29-2021) De l'alcaldessa, de 15 de novembre de 2021, que aprova la denominació
"Jardí de Pilar Espuña i Domènech" per a l'emplaçament de l'interior d'illa ubicat entre els
carrers de Sant Iscle i de Doctor Pi i Molist, al districte de Nou Barris.
Acords de la Comissió de Govern de 18 de novembre de 2021
111. (21-P-386 IMU) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Clara Pere Garcia
(mat. 7100021) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina d'estructura amb
la categoria professional de tècnica superior en Arquitectura, amb destinació al Departament
de Valoracions i Suport Tècnic de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l'Institut
Municipal d'Urbanisme, on ocupa el lloc de treball de tècnica superior en d'Arquitectura, 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'arquitecta,
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
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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 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.
112. (21002339) Iniciar l'expedient per a la contractació de "Manteniment de sistemes i
instal·lacions de seguretat, contra incendis, comunicacions i grups de pressió dels edificis
adscrits als Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona-2022-2025", amb núm. de
contracte 21002339, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació de 4.432.719,76 euros (IVA inclòs), determinat en funció
de preus unitaris i un valor estimat de 4.396.085,68 euros, distribuït en els següents
lots: Lot núm. 01, Gerències, per un import de 1.558.848,76 euros IVA inclòs; Lot núm. 02,
Districtes, per un import de 2.873.871,00 euros IVA inclòs; 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 3.663.404,76 euros i
import de l'IVA de 769.315,00 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 94.608,01 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0610, un
import (IVA inclòs) de 94.827,35 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0609, un import (IVA inclòs) de 101.127,98 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608, un import
(IVA inclòs) de 67.123,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0607, un import (IVA inclòs) de 63.140,04 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606, un import
(IVA inclòs) de 42.358,22 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0605, un import (IVA inclòs) de 34.288,52 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0604, un import
(IVA inclòs) de 51.227,53 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0603, un import (IVA inclòs) de 77.269,44 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602, un import
(IVA inclòs) de 92.497,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0601, un import (IVA inclòs) de 94.608,01 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0610, un import
(IVA inclòs) de 94.827,35 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0609, un import (IVA inclòs) de 101.127,98 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608, un import
(IVA inclòs) de 67.123,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0607, un import (IVA inclòs) de 63.140,04 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606, un import
(IVA inclòs) de 42.358,22 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0605, un import (IVA inclòs) de 34.288,52 euros a l'exercici
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pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0604, un import
(IVA inclòs) de 51.227,53 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0603, un import (IVA inclòs) de 77.269,44 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602, un import
(IVA inclòs) de 92.497,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0601, un import (IVA inclòs) de 94.608,01 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0610, un import
(IVA inclòs) de 94.827,35 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0609, un import (IVA inclòs) de 101.127,98 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608, un import
(IVA inclòs) de 67.123,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0607, un import (IVA inclòs) de 63.140,04 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606, un import
(IVA inclòs) de 42.358,22 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0605, un import (IVA inclòs) de 34.288,52 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0604, un import
(IVA inclòs) de 51.227,53 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0603, un import (IVA inclòs) de 77.269,44 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602, un import
(IVA inclòs) de 92.497,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0601, un import (IVA inclòs) de 94.608,01 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0610, un import
(IVA inclòs) de 94.827,35 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0609, un import (IVA inclòs) de 101.127,98 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608, un import
(IVA inclòs) de 67.123,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0607, un import (IVA inclòs) de 63.140,04 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606, un import
(IVA inclòs) de 42.358,22 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0605, un import (IVA inclòs) de 34.288,52 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0604, un import
(IVA inclòs) de 51.227,53 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0603, un import (IVA inclòs) de 77.269,44 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602, un import
(IVA inclòs) de 92.497,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0601, un import (IVA inclòs) de 25.135,06 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500, un import
(IVA inclòs) de 63.819,95 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0400, un import (IVA inclòs) de 199.302,14 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0200, un import
(IVA inclòs) de 101.455,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0705, un import (IVA inclòs) de 25.135,06 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500, un import
(IVA inclòs) de 63.819,95 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0400, un import (IVA inclòs) de 199.302,14 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0200, un import
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(IVA inclòs) de 101.455,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0705, un import (IVA inclòs) de 25.135,06 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500, un import
(IVA inclòs) de 63.819,95 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0400, un import (IVA inclòs) de 199.302,14 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0200, un import
(IVA inclòs) de 101.455,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0705, un import (IVA inclòs) de 25.135,06 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500, un import
(IVA inclòs) de 63.819,95 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0400, un import (IVA inclòs) de 199.302,14 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0200, un import
(IVA inclòs) de 101.455,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0705; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient
en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà
l'exercici següent a la seva autorització. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
113. (19001027L01-005) Modificar, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el contracte
19001027L01-005 que té per objecte la distribució d'elements de comunicació de la Gerència
del Districte de Sants-Montjuïc, adjudicat a l'empresa Distpublic Servicios Publicidad, SL, amb
NIF B60988078, per un import màxim de 3.390,00 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 3.390,00 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 2.801,65 euros i import IVA de 588,35 euros amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0603. Fixar en 140,08 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva i retenir-lo del preu del contracte atesa la declaració del
contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. Requerir l'adjudicatari
per tal que comparegui a les dependències 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.
114. (21001302) Modificar puntualment el plec de clàusules administratives particulars de
l'Acord Marc núm. 21001302 que té per objecte la fixació de condicions, amb mesures de
contractació pública sostenible, per a la contractació dels serveis d'assessorament estratègic,
planificació, negociació, contractació i gestió d'espais publicitaris en tots els mitjans i suports,
i secundàriament, els serveis d'ideació, creativitat, disseny, producció i implementació
d'accions especials de comunicació vinculades a les campanyes de publicitat i de designació
de les empreses per a la utilització comuna i contractació centralitzada per part de
l'Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms, les seves entitats públiques
empresarials, les seves societats privades i les societats amb participació municipal
majoritària de l'Ajuntament de Barcelona, amb les quals es podran contractar aquests serveis
a mesura que apareguin les necessitats, en el sentit d'esmenar l'error que s'ha produït a la
redacció de les clàusula 10, per haver repetit el quadre de la ponderació corresponent a
l'apartat "DIGITAL - PREMSA I MITJANS DIGITALS, COMPRA PROGRAMÀTICA", enlloc del
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corresponent a l'apartat "MITJÀ PREMSA I MITJANS DIGITALS I COMPRA PROGRAMÀTICA",
d'acord amb els informes que figuren a l'expedient, tot mantenint sense modificacions la resta
dels elements del contracte, que es tramita a partir d'ara amb el mateix número de contracte,
en virtut de l'article 122 de la LCSP. Convocar novament la licitació per a la seva adjudicació.
Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
115. (301/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos Pons Santotomas (mat.
21739) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de bomber SPEIS (codi de lloc: 16FC1BIBA03), amb destinació al Parc de
Bombers de Montjuïc de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l'activitat privada per
compte propi d'explotació agrària i ramadera. 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. El Sr. Pons, 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 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.
116. (351/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Daniel Morera Schultes (mat.
76911) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per substitució amb la
categoria professional de gestor d'administració general, amb destinació a la Direcció de
Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Gràcia, on ocupa el lloc de treball de
gestor d'Administració General (20FA2BIBA01), i l'activitat privada per compte propi de
traducció i correcció 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 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.
117. (118 / 2021 ICUB) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Sòria Puig
(mat. 6000740) entre la seva activitat municipal com a personal d'alta direcció,
desenvolupant el lloc de treball de directora d'Innovació, Coneixement i Arts Visuals de
l'Institut de Cultura de Barcelona (codi de lloc: 28CA1CDCD01), i l'activitat docent com a
professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 2021-2022,
des del 15/09/2021 fins a l'11/02/2022. La dedicació a la docència universitària serà a temps
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parcial 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 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.
Acords de la Comissió de Govern de 25 de novembre de 2021
118. (21001615) Iniciar l'expedient per a la contractació servei d'avaluacions de riscos
laborals i plans d'emergència als equipaments municipals, suport en l'activitat preventiva en
l'àmbit competencial del servei de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament de Barcelona,
amb núm. de contracte 21001615, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 822.558,02 euros (IVA inclòs) i un
valor estimat d'1.099.010,44 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 la despesa corresponent a
l'Ajuntament de Barcelona, amb pressupost de 673.601,76 euros (IVA inclòs); i amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 1.375,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/93312 0500, un import (IVA inclòs) de 4.037,72 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0602, un import
(IVA inclòs) de 1.859,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/93312 0200, un import (IVA inclòs) de 5.247,72 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13011 0400, un import
(IVA inclòs) de 6.457,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0610, un import (IVA inclòs) de 2.948,72 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0605, un import
(IVA inclòs) de 15.743,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/13011 0400, un import (IVA inclòs) de 20.990,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13011 0400, un import
(IVA inclòs) de 20.990,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/13011 0400, un import (IVA inclòs) de 4.127,15 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/93312 0500, un import
(IVA inclòs) de 5.502,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/93312 0500, un import (IVA inclòs) de 5.502,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/93312 0500, un import
(IVA inclòs) de 860,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0800, un import (IVA inclòs) de 1.146,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0800, un import
(IVA inclòs) de 1.146,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0800, un import (IVA inclòs) de 286,72 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0800, un import
(IVA inclòs) de 860,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0300, un import (IVA inclòs) de 1.146,87 euros a l'exercici
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pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0300, un import
(IVA inclòs) de 1.146,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0300, un import (IVA inclòs) de 286,72 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0300, un import
(IVA inclòs) de 5.579,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/93312 0200, un import (IVA inclòs) de 7.438,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/93312 0200, un import
(IVA inclòs) de 7.438,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/93312 0200, un import (IVA inclòs) de 8.846,15 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43011 0700, un import
(IVA inclòs) de 11.794,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/43011 0700, un import (IVA inclòs) de 11.794,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43011 0700, un import
(IVA inclòs) de 2.948,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/43011 0700, un import (IVA inclòs) de 19.373,15 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0610, un import
(IVA inclòs) de 25.830,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0610, un import (IVA inclòs) de 25.830,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0610, un import
(IVA inclòs) de 9.935,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0609, un import (IVA inclòs) de 13.246,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0609, un import
(IVA inclòs) de 13.246,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0609, un import (IVA inclòs) de 3.311,72 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0609, un import
(IVA inclòs) de 22.640,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0608, un import (IVA inclòs) de 30.186,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0608, un import
(IVA inclòs) de 30.186,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0608, un import (IVA inclòs) de 7.546,72 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0608, un import
(IVA inclòs) de 13.928,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0607, un import (IVA inclòs) de 18.570,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0607, un import
(IVA inclòs) de 18.570,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0607, un import (IVA inclòs) de 4.642,72 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0607, un import
(IVA inclòs) de 7.394,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0606, un import (IVA inclòs) de 9.858,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0606, un import
(IVA inclòs) de 9.858,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0606, un import (IVA inclòs) de 2.464,72 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0606, un import
(IVA inclòs) de 8.846,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0605, un import (IVA inclòs) de 11.794,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0605, un import
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(IVA inclòs) de 11.794,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0605, un import (IVA inclòs) de 7.394,15 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0604, un import
(IVA inclòs) de 9.858,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0604, un import (IVA inclòs) de 9.858,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0604, un import
(IVA inclòs) de 2.464,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0604, un import (IVA inclòs) de 15.380,15 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0603, un import
(IVA inclòs) de 20.506,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0603, un import (IVA inclòs) de 20.506,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0603, un import
(IVA inclòs) de 5.126,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0603, un import (IVA inclòs) de 12.113,15 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0602, un import
(IVA inclòs) de 16.150,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0602, un import (IVA inclòs) de 16.150,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0602, un import
(IVA inclòs) de 15.380,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0601, un import (IVA inclòs) de 20.506,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0601, un import
(IVA inclòs) de 20.506,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92011 0601, un import (IVA inclòs) de 5.126,72 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0601; condicionada
a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Per la
resta de pressupost, s'incorporen a l'expedient els documents comptables aprovats pels
organismes que participen a la present licitació. Donar compte d'aquest acord a la Comissió
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
119. (19001424L04-004) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el contracte
19001424L04-004 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 màxim de 60.500,00 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 60.500,00 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 50.000,00 euros i import IVA de 10.500,00 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22604/92014 0705. Fixar en 2.500,00 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia
definitiva per l'import indicat i 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.
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120. (244/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Marc Rovira Jordana (mat.
78426) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de bomber Accés SPEIS (codi de lloc: 16FC2BIBA03), amb destinació al Parc de
Bombers de l'Eixample de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l'activitat privada per
compte d'altri com a preparador físic especialitzat en l'entrenament personalitzat
d'esportistes de motociclisme professionals d'alt nivell, amb una dedicació màxima de 12
hores setmanals. 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. El Sr. Rovira, 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 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.
121. (2021-RH-26) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per Sr. Enric Lluch Rué (mat.
9100137) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per substitució amb la
categoria professional d'auxiliar administratiu (14FC2BIBA01), amb destinació al Servei de
Suport i Assessorament Especialitzat de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i la
seva activitat privada per compte propi com a intèrpret de llengua de signes. 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 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.
122. (9/2021 IMHAB) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Àngela Mena Also
(mat. 11100216) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la
categoria professional de tècnica superior en Dret, amb destinació al Departament de
Contractació de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, on ocupa el lloc
de treball de cap de Departament de Contractació (codi 26FAXCCCD01), i l'activitat pública
com a Professora associada a temps parcial a la Universitat de Barcelona, per al curs
acadèmic 2021-2022 des del 15/09/2021 fins al 14/09/2022. La dedicació a la docència
universitària serà a temps parcial 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 de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la
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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.
123. (141/2021 ICUB) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Patricia García Sáez
(mat. 6000066), entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la
categoria professional de gestora d'Administració General, amb destinació a La Virreina
Centre de la Imatge de l'Institut de Cultura de Barcelona, desenvolupant les funcions pròpies
d'un lloc de treball de gestor d'Administració General [20FA2BIBA01] i l'activitat privada per
compte propi de formació, disseny, coordinació i producció d'exposicions. 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.
124. (352/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Victoria Rom
Rodríguez (mat. 79134) entre la seva activitat municipal com funcionària interina per
acumulació de tasques amb la categoria professional de tècnic superior en Dret, amb
destinació al Departament de Serveis Jurídics - Secretaria del Districte de Gràcia, on ocupa el
lloc de treball de tècnic superior en Dret (codi de lloc: 22FA1BIBA15), i l'exercici de l'activitat
docent com a professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs
2021-2022, des del 15/09/2021 fins l'11/03/22. La dedicació a la docència universitària serà
a temps parcial 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 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. (366/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Donat Veiga (mat.
38710) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant amb la
categoria professional de tècnica superior en Gestió, amb destinació a la Gerència de
Recursos, on ocupa el lloc de treball de tècnica superior en Gestió (22FA1BIBA07), i l'activitat
privada per compte d'altri com a professora de ioga a l'empresa Fundació Claror-Poliesportiu
Marítim des de l'01/10/2021 fins al 30/09/2022. 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,
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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. (2021-RH-25) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per Sr. Oscar Esteban Juan (mat.
9100009) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional tècnic superior en Psicologia (22FA1BIBA23), amb destinació al CDIAP de Ciutat
Vella (Centre de Desenvolupament infantil i Atenció precoç) del Departament de Serveis de
Vida Independent de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, i l'activitat privada per
compte propi com a psicoterapeuta d'adults i família. 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 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.
127. (2020/1000) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el 31.12.2022, el
contracte 19003396-002 que té per objecte "Serveis auxiliars de suport al funcionament i
activitats del Districte de Ciutat Vella, reservat a Centres Especials de Treball", adjudicat a
l'empresa INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, amb NIF B61098638, per un import
total de 86.076,92 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
86.076,92 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 71.137,95
euros i import IVA de 14.938,97 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22610/92011 0601, 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.
128. (21002696) Adjudicar el contracte núm. 21002696, que té per objecte la realització de
les obres de reforma a la planta 3a de l'edifici Mediàtic, situat al carrer Roc Boronat, 117 de
Barcelona, a FUENTES Y ARIZA, S.A. amb NIF A59092759 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, pel preu de 489.445,00 euros IVA inclòs, dels quals 404.500,00
euros corresponen al preu net i 84.945,00 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
318.139,25 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/63877/93314 0705; un import (IVA inclòs) de 171.305,75 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/63877/93314 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 20.225,00 euros i retenir la part de la
garantia definitiva no dipositada del preu del contracte, segons la declaració presentada per
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l'adjudicatari. Requerir l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies
hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el
contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de
Recursos. Designar com a responsable del contracte la Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Cap de la
Secció de Logística. Gerència de Recursos. Alliberar la quantitat de 69.106,74 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 44.919,38 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/63877/93314 0705; un
import (IVA inclòs) de 24.187,36 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/63877/93314 0705. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
129. (17005134-007) Prorrogar per un període comprès des de l'1 de gener de 2022 fins el
31 de març de 2022, el contracte 17005134-007 que té per objecte la gestió integral a
l'edifici de l'Ajuntament de Barcelona situat al carrer de Calàbria, 66-78, que acull diverses
dependències municipals i altres entitats o organismes del sector públic de l'Ajuntament de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa UTE
Calabria Gestio Integral, amb NIF U67150912, per un import total de 130.190,25 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 130.190,25 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 107.595,25 euros i import IVA de 22.595,00 amb
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/93314 0705, 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 2 de desembre de 2021
130. (127/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Gracia Bafalluy
(mat. 75983) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant amb la
categoria professional de tècnica superior en Gestió, amb destinació a la Direcció de Serveis
d'Envelliment i Cures de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i
LGTBI, on ocupa el lloc de treball de tècnica superior en Gestió (22FA1BIBA07), i l'activitat
docent com a professora col·laboradora a temps parcial de la Facultat d'Educació de la
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). La dedicació a la docència universitària serà a
temps parcial 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.
131. (332/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Diego José Calero Torta (mat.
24246) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional d’intendent de la Guàrdia Urbana, amb destinació a la Unitat Territorial 10 de
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Sant Martí de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball
d’intendent - Guàrdia Urbana (27FA1CICD01), i l'activitat docent com a professor formador
de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI), que forma part de la Fundació Universitat
Autònoma de Barcelona (FUAB) pel curs acadèmic 2021-2022, des del 06/09/2021 fins al
22/02/2022. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial 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 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.
132. (359/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Victor Sanchez Carrillo (mat.
74637) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de tècnic mitjà en Arquitectura, amb destinació al Departament de Llicències i
Inspecció del Districte de Gràcia, on ocupa el lloc de treball de tècnic mitjà en Arquitectura llicències i inspecció (codi de lloc: 20FA2BIBA05), i una activitat privada per compte propi
d'arquitecte tècnic. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada,
s'exclou de l'exercici de l'activitat privada d'arquitecte tècnic, 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.
133. (369/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergio Ger Romero (mat.
78410) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de bomber Accés SPEIS (codi de lloc: 16FC2BIBA03), amb destinació al Parc de
Bombers de Sant Andreu de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l'activitat privada
per compte d'altri de formador en emergències a l'empresa Gepco Formación Emergencias
SL. El Sr. Ger 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. El Sr. Ger 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 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
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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.
134. (379/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Anna Corbella Jordi (mat.
78437) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la categoria
professional de bombera Accés SPEIS (codi de lloc: 16FC2BIBA03), amb destinació al Parc de
Bombers de Montjuïc de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l'activitat privada per
compte propi com a entrenadora i coordinadora esportiva en matèria formativa de navegació.
La Sra. Corbella 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. Corbella, 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.
135. (10/2021 IMHAB) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Parra Lorman
(mat. 11100180) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant amb
la categoria professional d’auxiliar administrativa, amb destinació al Departament Econòmic i
Financer de la Direcció de Serveis Econòmics, Financers i Serveis Generals de l'Institut
Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, on desenvolupa el lloc de treball
d’auxiliar administrativa (codi 14FC2BIBA01), i l'activitat privada per compte propi com a
dissenyadora i confecció de roba i complements infantils. 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.
136. (05/2021 IMPU) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Joana Balló Massa
(mat. 12100034), entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina per vacant 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
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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 2021-2022 des del 01/09/2021 fins al 31/08/2022. 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 20202021 i la que es proposta 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.
137. (388/2021) Aprovar la modificació de l'organigrama de la Gerència de Pressupostos i
Hisenda, tal i com es detalla als annexos que consten 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.
138. (18003600-004) Prorrogar per un període comprès des del 03.01.2022 fins el
02.01.2023, el contracte 18003600-004 que té per objecte la contractació del servei de
recollida, transport i lliurament de correspondència i/o paqueteria a través de la modalitat de
Ruta Fixa diària dins de tot l'àmbit de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a l'empresa ARA
VINC, S.L., amb NIF B59460618, per un import total de 310.588,35 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 310.588,35 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 37.017,38 euros i import IVA de 7.773,65 amb
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22205/15011 0500; un import net de
7.589,37 euros i import IVA de 1.593,77 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22205/13011 0400; un import net de 6.156,35 euros i import IVA de 1.292,83 amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22205/23011 0200; un import net de 892,88
euros i import IVA de 187,51 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22205/92011 0800; un import net de 126.154,88 euros i import IVA de 26.492,52 amb
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0705; un import net de
678,62 euros i import IVA de 142,51 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22205/92011 0701; un import net de 15.192,80 euros i import IVA de 3.190,49 amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0610; un import net de 5.812,75
euros i import IVA de 1.220,68 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22205/92011 0609; un import net de 10.892,25 euros i import IVA de 2.287,37 amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0608; un import net de 1.022,47
euros i import IVA de 214,72 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22205/92011 0607; un import net de 5.460,88 euros i import IVA de 1.146,79 amb tipus
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impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0606; un import net de 10.390,34
euros i import IVA de 2.181,97 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22205/92011 0605; un import net de 5.878,61 euros i import IVA de 1.234,51 amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0604; un import net de 9.086,75
euros i import IVA de 1.908,22 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22205/92011 0603; un import net de 11.162,00 euros i import IVA de 2.344,02 amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0602; un import net de 3.296,25
euros i import IVA de 692,21 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22205/92011 0601, 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.
139. (18003968L01-006) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el contracte
18003968L01-006 que té per objecte l'execució del servei de neteja i recollida selectiva dels
edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible (Lot 1: Districte de Ciutat Vella i
Gerència de Recursos), adjudicat a l'empresa Servicios Operativos Internos, SA, amb NIF
A43057124, per un import màxim de 69.700,00 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 69.700,00 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 57.603,31 euros i import IVA de 12.096,69 euros amb tipus impositiu 21% a
l'aplicació pressupostària D/22700/93312 0601. Fixar en 2.880,17 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per a què reajusti la garantia i
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.
140. (18003968L02-003) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el contracte
18003968L02-003 que té per objecte l'execució del servei de neteja i recollida selectiva dels
edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, (Lot 2: Districte de l'Eixample),
adjudicat a l'empresa Multianau SL, amb NIF B50819507, per un import màxim de
168.074,07 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 168.074,07 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 138.904,19
euros i import IVA de 29.169,88 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22700/93312 0602. Fixar en 6.945,21 euros l'import del reajustament de la garantia
definitiva. Requerir l'adjudicatari per a que reajusti la garantia definitiva per l'import indicat i
comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica 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.
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141. (18003968L03-002) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el contracte
18003968L03-002 que té per objecte l'execució del servei de neteja i recollida selectiva dels
edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible (Lot 3: Districte de SantsMontjuïc), adjudicat a l'empresa Multiserveis Ndavant, SL, amb NIF B60579240, per un
import màxim de 13.000,00 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 13.000,00 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
10.743,80 euros i import IVA de 2.256,20 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22700/93312 0603. Fixar en 537,19 euros l'import del reajustament de la
garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per a que reajusti la garantia definitiva per l'import
indicat i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica 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.
142. (18003968L04-002) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el contracte
18003968L04-002 que té per objecte l'execució del servei de neteja i recollida selectiva dels
edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible (Lot 4: Gerència de Drets Socials i
Districte de les Corts), adjudicat a l'empresa Multiserveis Ndavant, SL, amb NIF B60579240,
per un import màxim de 631.500,00 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 631.500,00 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 44.214,88 euros i import IVA de 9.285,12 euros amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22700/93312 0604; un import net de
477.685,95 euros i import IVA de 100.314,05 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22700/93312 0200. Fixar en 26.095,04 euros l'import del reajustament de
la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per reajustar la garantia per l'import abans
indicat i 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.
143. (18003968L05-002) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el contracte
18003968L05-002 que té per objecte l'execució del servei de neteja i recollida selectiva dels
edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible (Lot 5: Districte de Sarrià-Sant
Gervasi i Gerència de Seguretat i Prevenció, adjudicat a l'empresa Optima Facility Services,
SL, amb NIF B60124831, per un import màxim de 149.225,00 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 149.225,00 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 32.417,36 euros i import IVA de 6.807,64 euros
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22700/93312 0605; un import net de
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90.909,09 euros i import IVA de 19.090,91 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22700/93312 0400. Fixar en 12.332,64 euros l'import del reajustament de
la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per a que reajusti la garantia definitiva per
l'import indicat i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió
Econòmica 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.
144. (18003968L06-002) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el contracte
18003968L06-002 que té per objecte l'execució del servei de neteja i recollida selectiva dels
edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible (Lot 6: Districte de Gràcia i
Gerència d'Ecologia Urbana), adjudicat a l'empresa Multiserveis Ndavant, SL, amb NIF
B60579240, per un import màxim de 104.632,87 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 104.632,87 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 86.473,45 euros i import IVA de 18.159,42 euros amb tipus
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22700/93312 0606. Fixar en 4.323,67 euros
l'import del reajustament de la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per a que reajusti la
garantia definitiva per l'import indicat i comparegui a les dependències de la Direcció de
Serveis de Gestió Econòmica 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.
145. (18003968L07-002) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el contracte
18003968L07-002 que té per objecte l'execució del servei de neteja i recollida selectiva dels
edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible (Lot 7: Districte d'HortaGuinardó), adjudicat a l'empresa Optima Facility Services, SL, amb NIF B60124831, per un
import màxim de 61.157,67 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 61.157,67 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
50.543,53 euros i import IVA de 10.614,14 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22700/93312 0607. Fixar en 2.527,18 euros l'import del reajustament de la
garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per a que reajusti la garantia definitiva per l'import
indicat i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica 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.
146. (18003968L08-002) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el contracte
18003968L08-002 que té per objecte l'execució del servei de neteja i recollida selectiva dels
edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible (Lot 8: Districte de Nou Barris),
adjudicat a l'empresa Brocoli, SL, amb NIF B29778651, per un import màxim de 20.000,00
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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
20.000,00 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 16.528,93
euros i import IVA de 3.471,07 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22700/93312 0608. Fixar en 826,45 euros l'import del reajustament de la garantia
definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia i 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.
147. (18003968L09-002) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el contracte
18003968L09-002 que té per objecte l'execució del servei de neteja i recollida selectiva dels
edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible (Lot 9: Districte de Sant Andreu),
adjudicat a l'empresa Optima Facility Services, SL, amb NIF B60124831, per un import
màxim de 122.135,79 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 122.135,79 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
100.938,67 euros i import IVA de 21.197,12 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22700/93312 0609. Fixar en 5.046,93 euros l'import del reajustament de la
garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per a que reajusti la garantia definitiva per l'import
indicat i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica 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.
Acords de la Comissió de Govern de 9 de desembre de 2021
148. (328/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Belén Llorens Moreno
(mat. 78937) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa amb la
categoria professional d’auxiliar administrativa, amb destinació al Departament de Llicències i
Inspecció del Districte de Les Corts, on ocupa el lloc de treball d’auxiliar administrativa
(14FC2BIBA01), i l'activitat privada per compte propi com a arquitecte. 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.
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149. (329/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Javier Pérez Díaz (mat. 73062)
entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria professional de
tècnic superior en Arquitectura, amb destinació al Departament de Mobilitat en el Territori
Gerència de Mobilitat i Infraestructures de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana, on ocupa el
lloc de treball de cap de Departament (26FAXCCCD01), i una activitat privada per compte
propi com a arquitecte. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la
privada, s'exclou de l'exercici de l'activitat privada d'arquitecte, qualsevol manifestació del
mateix en el terme municipal de Barcelona, excepte per l'exercici de l'activitat privada
d'arquitecte per compte propi, per a la redacció i la direcció del projecte d'obra de les obres
del canvi d'ús d'un local a habitatge situat al terme municipal de Barcelona, i propietat dels
seus pares. 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.
150. (355/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sra. Maria Rosa Villanueva Puig
(mat. 75237) entre la seva activitat municipal com funcionària interina per vacant amb la
categoria professional de tècnica superior d'Art i Història, amb destinació al Departament de
Serveis Servei de Coordinació de Centres de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de
treball de tècnica superior d'Art i Història (codi de lloc: 22FA1BIBA05), i l'exercici de l'activitat
docent com a professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs
2021-2022, des del 01/09/2021 fins al 15/03/2022. La dedicació a la docència universitària
serà a temps parcial 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 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.
151. (364/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sra. Anna Clara Martínez
Fernández (mat. 77768) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el
càrrec d’assessora al Grup Polític Municipal Ciudadanos/Ciutadans, on ocupa el lloc de treball
d’assessora 6 (codi de lloc: 22EEESNEV01), i l'exercici de l'activitat docent com a professora
col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 2021-2022, des del
15/09/2021 fins al 11/02/2022. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial 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 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
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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. (375/2021) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Marta Aranda Merchán
(mat. 79138) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per acumulació de
tasques amb la categoria professional de tècnica superior en Dret, amb destinació a la
Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana, on
ocupa el lloc de treball de tècnica superior en Dret (22FA1BIBA15), amb dues activitats
privades, l'exercici d'una activitat privada per compte propi com advocada, i l'exercici d'una
activitat privada per compte propi de professora formadora de dret constitucional i
administratiu a l'acadèmia ADAMS. No podrà ostentar, per sí mateixa o mitjançant substitut,
la representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc
podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en aquells
assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació.
La dedicació professional privada entre ambdues activitats 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 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. (11/2021 IMHAB) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francisco Riera Arteaga
(mat. 11100221) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per acumulació de
tasques amb la categoria professional d’auxiliar administratiu, amb destinació al Departament
Xarxa d'Oficines d'Habitatge 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
d'Atenció a la ciutadania i gestió administrativa (codi 16FCXSCSC01), i l'activitat privada per
compte propi de serveis editorials de maquetació, correcció i preimpressió de novel·les. 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 altes 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.
154. (20002256-004) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte
20002256-004 que té per objecte el servei de neteja i recollida selectiva dels edificis i locals
adscrits al Districte de Sant Martí, adjudicat a l'empresa Multiserveis Ndavant, SL, amb NIF
B60579240, per un import màxim de 115.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els
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informes i documentació que consta en l'expedient. Ampliar l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 115.000,00 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 95.041,32 euros i import IVA de 19.958,68 amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/22700/93312 0610. Fixar en 4.752,07 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per a que reajusti la garantia
definitiva per l'import indicat i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de
Gestió Econòmica 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.
155. (21001003-001) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte
21001003-001 que té per objecte el subministrament global de carburants mitjançant targeta
pels vehicles de l'Ajuntament de Barcelona i servei públic depenent, adjudicat a l'empresa
Solred, SA, amb NIF A79707345, per un import màxim de 15.000,00 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 15.000,00 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 5.785,12 euros i import IVA
de 1.214,88 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22103/13612 0400; un
import net de 6.611,57 euros i import IVA de 1.388,43 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22103/13211 0400. Requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a
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 a la Comissió Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
156. (21001302) Convalidar la Resolució del primer tinent d'Alcalde de data 2 de desembre
de 2021, que estableix el següent: "Modificar puntualment el plec de clàusules
administratives particulars de l'Acord Marc núm. 21001302 que té per objecte la fixació de
condicions, amb mesures de contractació pública sostenible, per a la contractació dels serveis
d'assessorament estratègic, planificació, negociació, contractació i gestió d'espais publicitaris
en tots els mitjans i suports, i secundàriament, els serveis d'ideació, creativitat, disseny,
producció i implementació d'accions especials de comunicació vinculades a les campanyes de
publicitat i de designació de les empreses per a la utilització comuna i contractació
centralitzada per part de l'Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms, les seves
entitats públiques empresarials, les seves societats privades i les societats amb participació
municipal majoritària de l'Ajuntament de Barcelona, amb les quals es podran contractar
aquests serveis a mesura que apareguin les necessitats, en el sentit de corregir els errors que
s'han produït a la redacció de la clàusula 10, tal com es relaciona a continuació: Al Lot 1: pàg.
31. On diu "Per a aquells suports i formats l'oferta econòmica dels quals consisteixi en un
preu net (CPM):" Ha de dir: "Per al suport "Compra programàtica", l'oferta econòmica del
quals consisteix en un preu net (CPM):" Afegir, després de la fórmula: "Per al suport "Cost
tecnològic", l'oferta econòmica del qual consisteix en un preu net (CPM), la millor oferta
(entesa com el percentatge de recàrrec més baix) tindrà la màxima puntuació indicada a la
taula i a les ofertes successives se'ls hi anirà restant 4 punts. A partir de la cinquena millor
oferta, inclosa aquesta, la puntuació serà 0: Millor oferta 20 punts, segona millor oferta 16
punts, tercera millor oferta 12 punts, quarta millor oferta 8 punts, cinquena millor oferta i
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successives 0 punts". Pàg. 33 i 34 : Substitució de la fórmula per: "Quan els punts màxims a
assolir siguin 30, la millor oferta (entesa com el preu net més baix) tindrà la màxima
puntuació i a les ofertes successives se'ls hi anirà restant 6 punts. A partir de la cinquena
millor oferta, inclosa aquesta, la puntuació serà 0: Millor oferta 30 punts, segona millor oferta
24 punts, tercera millor oferta 18 punts, quarta millor oferta 12 punts, cinquena millor oferta
i successives 0 punts. Quan els punts màxims a assolir siguin 20, la millor oferta (entesa com
el preu net més baix) tindrà la màxima puntuació i a les ofertes successives se'ls hi anirà
restant 4 punts. A partir de la cinquena millor oferta, inclosa aquesta, la puntuació serà 0:
Millor oferta 20 punts, segona millor oferta 16 punts, tercera millor oferta 12 punts, quarta
millor oferta 8 punts, cinquena millor oferta i successives 0 punts. Quan els punts màxims a
assolir siguin 15, la millor oferta (entesa com el preu net més baix) tindrà la màxima
puntuació i a les ofertes successives se'ls hi anirà restant 3 punts. A partir de la cinquena
millor oferta, inclosa aquesta, la puntuació serà 0: Millor oferta 15 punts, segona millor oferta
12 punts, tercera millor oferta 9 punts, quarta millor oferta 6 punts, cinquena millor oferta i
successives 0 punts. Quan els punts màxims a assolir siguin 10, la millor oferta (entesa com
el preu net més baix) tindrà la màxima puntuació i a les ofertes successives se'ls hi anirà
restant 3 punts. A partir de la quarta millor oferta, inclosa aquesta, la puntuació serà 0: Millor
oferta 10 punts, segona millor oferta 7 punts, tercera millor oferta 4 punts, quarta millor
oferta i successives 0 punts. Al Lot 2: pàg. 43: On diu: "Per a aquells suports i formats
l'oferta econòmica dels quals consisteixi en un preu net (CPM): " ha de dir: "Per al suport
"Compra programàtica", l'oferta econòmica del quals consisteix en un preu net (CPM):".
Afegir després de la fórmula: "Per al suport "Cost tecnològic", l'oferta econòmica del qual
consisteix en un preu net (CPM), la millor oferta (entesa com el percentatge de recàrrec més
baix) tindrà la màxima puntuació indicada a la taula i a les ofertes successives se'ls hi anirà
restant 4 punts. A partir de la cinquena millor oferta, inclosa aquesta, la puntuació serà 0:
Millor oferta 20 punts, segona millor oferta 16 punts, tercera millor oferta 12 punts, quarta
millor oferta 8 punts, cinquena millor oferta i successives 0 punts." Pàg. 45 i 46: Substituir la
fórmula per: "Quan els punts màxims a assolir siguin 30, la millor oferta (entesa com el preu
net més baix) tindrà la màxima puntuació i a les ofertes successives se'ls hi anirà restant 6
punts. A partir de la cinquena millor oferta, inclosa aquesta, la puntuació serà 0: Millor oferta
30 punts, segona millor oferta 24 punts, tercera millor oferta 18 punts, quarta millor oferta
12 punts, cinquena millor oferta i successives 0 punts. Quan els punts màxims a assolir siguin
20, la millor oferta (entesa com el preu net més baix) tindrà la màxima puntuació i a les
ofertes successives se'ls hi anirà restant 4 punts. A partir de la cinquena millor oferta, inclosa
aquesta, la puntuació serà 0: Millor oferta 20 punts, segona millor oferta 16 punts, tercera
millor oferta 12 punts, quarta millor oferta 8 punts, cinquena millor oferta i successives 0
punts. Quan els punts màxims a assolir siguin 15, la millor oferta (entesa com el preu net
més baix) tindrà la màxima puntuació i a les ofertes successives se'ls hi anirà restant 3 punts.
A partir de la cinquena millor oferta, inclosa aquesta, la puntuació serà 0: Millor oferta 15
punts, segona millor oferta 12 punts, tercera millor oferta 9 punts, quarta millor oferta 6
punts, cinquena millor oferta i successives 0 punts. Quan els punts màxims a assolir siguin
10, la millor oferta (entesa com el preu net més baix) tindrà la màxima puntuació i a les
ofertes successives se'ls hi anirà restant 3 punts. A partir de la quarta millor oferta, inclosa
aquesta, la puntuació serà 0: Millor oferta 10 punts, segona millor oferta 7 punts, tercera
millor oferta 4 punts, quarta millor oferta i successives 0 punts. "Donar compte d'aquesta
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modificació a la Comissió de Presidència, Dret de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal
Del Grup Municipal Ciutadans:
1. (M1923/2957) Que comparegui el responsable del Govern municipal de l'Àrea de Seguretat
de l'Ajuntament per donar explicacions sobre les actuacions dutes a terme per part del
Govern municipal en relació al local ocupat situat a plaça Tetuan.
Intervenen els Srs. Batlle, Sierra, Coronas, Martí Galbis, Bou, Benítez i la Sra. Barceló.
Es dóna per tractada
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
2. (17/2021) Resoldre les al·legacions formulades durant el període d'exposició pública del
Reglament de Funcionament del Comitè Científic i d'Ètica en relació al Zoo de Barcelona,
aprovat inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació
i Seguretat i Prevenció de 15 de setembre de 2021, d'acord amb l'informe de la directora del
Servei de Drets dels Animals que obra a l'expedient i es dóna per reproduït a efectes de
motivació; incorporar les al·legacions estimades en el text que es sotmet a aprovació
definitiva; aprovar definitivament el Reglament de Funcionament del Comitè Científic i d'Ètica
en relació al Zoo de Barcelona; publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la
Gaseta Municipal i al web municipal.
Intervenen els Srs. i les Sres. Bonet, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Bou, Benítez i Barceló.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Barcelona pel Canvi i
regidora no adscrita Sra. Barceló i la reserva de Partit Popular.
3. (FD 2021-12/28 ) Ratificar l'adhesió de l'Ajuntament de Barcelona a la Fundació
Internacional Electronics Watch com a afiliat i acceptar-ne els seus Estatuts. Designar el
Director de Coordinació de Contractació Administrativa representant de la corporació
municipal a la Fundació Internacional Electronics Watch. Notificar el present acord a la
Fundació Internacional Electronics Watch.
Intervenen els Srs. i les Sres. Ballarín, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Bou, Benítez i Barceló.
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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 i Partit Popular i la reserva
de Barcelona pel Canvi i regidora no adscrita Sra. Barceló.
4. (2021/404) Aprovar l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de
l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2021-2024. Modificar els annexos 3 i 4 de la Relació
inicial de Llocs de Treball tal i com es detalla als annexos que consten a l'expedient en
aplicació de l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de
l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2021-2024.
Intervenen els Srs. i les Sres. Ballarín, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Bou, Benítez i Barceló.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Barcelona pel Canvi i regidora no
adscrita Sra. Barceló i la reserva de Ciutadans i Partit Popular.
5. (391/2021) 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 els Srs. i les Sres. Ballarín, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Bou, Benítez 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.
6. (21XF0954) Aprovar l'expedient 21XF0954 de reconeixement de crèdit per un import de
177,50 euros, IVA inclòs, atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades l'any
2020 i no reconegudes durant l'exercici corresponent, a favor de Valenciana Hotelera, SL,
amb NIF B46043238. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import
de 177,50 euros, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost general de l'exercici 2021 i aplicació
pressupostària 0705/22601/92011, a favor de Valenciana Hotelera, SL, amb NIF B46043238.
Intervenen els Srs. i les Sres. Ballarín, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Bou, Benítez i Barceló.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Ciutadans i Partit Popular i l'abstenció de Junts per
Catalunya, Barcelona pel Canvi i regidora no adscrita Sra. Barceló.
7. (55/2021) Acceptar de l'Agència de Salut Pública de Barcelona la delegació de l'exercici de
la potestat sancionadora en matèria de venda i consum de begudes alcohòliques, en l'àmbit
de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que
puguin generar dependència, competència atribuïda a aquesta Agència per la Llei 22/1998, de
30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona. La delegació abasta la incoació,
instrucció i resolució dels expedients sancionadors, la resolució dels recursos que s'interposin
en via administrativa, així com la defensa jurídica en via contenciós-administrativa, i la gestió
i el cobrament de les sancions imposades. Les condicions d'aquesta delegació s'estableixen en
l'Annex que consta a l'expedient. Establir que les resolucions administratives que s'adoptin
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per delegació han d'indicar aquesta circumstància; publicar aquest acord al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al web municipal.
Intervenen els Srs. i les Sres. Martí Grau, Coronas, Vila, Sierra, Bou, Benítez i Barceló.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Barcelona pel Canvi i
regidora no adscrita Sra. Barceló i la reserva de Partit Popular.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
8. (16/2021) Aprovar inicialment la modificació del Reglament d'Honors i Distincions de
l'Ajuntament 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 els Srs. i les Sres. Martí Grau, Alamany, Martí Galbis, Sierra, Bou, Benítez i
Barceló.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Barcelona pel Canvi i regidora no adscrita Sra. Barceló i
l'abstenció de Ciutadans i Partit Popular. Aprovada
9. (20224010_21004169) 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, durant 60 mesos i un
màxim de 100.000 quilòmetres, d'acord amb les prescripcions del PPT i amb mesures de
contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 21004169, 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, amb pressupost net 900.000,00 euros i import
de l'IVA de 189.000,00 euros; i 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, 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 i sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit
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adequat i suficient en els pressupostos corresponents atès que l'execució d'aquest contracte
s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització.
Intervenen els Srs. Batlle, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Bou, Benítez i la Sra. 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
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
10. (M1923/2936) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: Primer.- L'Ajuntament de Barcelona es compromet a garantir i promoure el
correcte compliment de la normativa del padró. És a dir, a empadronar tota persona que
visqui a la població, amb independència de la seva nacionalitat o estatus legal, el títol pel qual
ocupi un habitatge o la situació legal o física de l'habitatge, tal com estableix la corresponent
normativa d'aplicació a tots els municipis de Catalunya. Segon.- Seguint l'article 4.2 de
l'Estatut de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona es compromet a treballar per promoure les
condicions necessàries perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups siguin reals i
efectives i a facilitar la participació de totes les persones en la vida política, econòmica,
cultural i social, tant en els àmbits d'actuació directa de l'Ajuntament com en les institucions
de què forma part i als fòrums on participa. Consegüentment, l'Ajuntament es compromet a
treballar proactivament en els ens locals supramunicipals de què forma part per garantir una
bona aplicació de la normativa del padró i corregir les vulneracions de drets que es deriven
d'una mala aplicació de la mateixa, tal com han denunciat reiteradament des de fa anys el
Síndic de Catalunya, el Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de
Catalunya, així com gran nombre d'entitats d'acció socials i col·lectius de persones
immigrades. Tercer. - En compliment amb l'anterior punt Segon, l'Ajuntament de Barcelona
insta el Govern de la Diputació de Barcelona a abordar proactivament des d'una perspectiva
supramunicipal l'observança i el foment de polítiques d'empadronament actiu, així com
estudiar mecanismes per corregir les males praxis i millorar el compliment de la norma:
especialment, unificar les divergències de criteri que es donen en l'aplicació de la normativa
entre els municipis que conformen la Diputació de Barcelona, amb l'objectiu d'evitar que se
segueixin produint greuges entre municipis i, especialment, la vulneració de drets -alguns
d'ells, Drets Fonamentals- de les persones que es troben en situació d'especial vulnerabilitat.
Intervenen els Srs. i les Sres. Baró, Vila, Sierra, Bou, Benítez, Barceló i Serra.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra
Republicana, desfavorable de Ciutadans i l'abstenció de Junts per Catalunya, Partit Popular,
Barcelona pel Canvi i regidora no adscrita Sra. Barceló. Aprovada
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
39
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
28 de gener del 2022

CSV: be0a-1d57-89e3-a82f

11. (M1923/2965) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda que el govern municipal elabori, amb el treball conjunt i coordinat dels
bombers de la ciutat i els serveis tècnics d'Urbanisme i adscrits als districtes, una auditoria
per tal de detectar tots els infrahabitatges de la ciutat de Barcelona i avaluar-ne el risc des
del punt de vista de la seguretat i en el marc de les seves competències així com l'impacte
d'aquestes ocupacions en les finques veïnes i prengui totes les mesures de seguretat al seu
abast a efectes d'evitar que es puguin repetir nous accidents com els succeïts l'agost de 2020
a la Barceloneta o el 30 de novembre a la plaça Tetuan.
Intervenen els Srs. i les Sres. Martí Galbis, Baró, Sierra, Bou, Benítez, Barceló i Batlle.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Junts per
Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidora no adscrita Sra. Barceló i
l'abstenció d'Esquerra Republicana. Aprovada
Del Grup Municipal Ciutadans:
12. (M1923/2958) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: Primer.- Que s'elabori i apliqui un pla especial de seguretat per al proper
31 de desembre, que contempli l'augment d'efectius de vigilància, així com la coordinació
entre els diferents cossos policials, per garantir un transcurs pacífic de la nit de cap d'any.
Segon.- Que es faci una campanya de civisme, amb la finalitat de conscienciar a la ciutadania
sobre la importància de mantenir neta la via pública, respectar el descans i la pernoctació
dels veïns i complir amb l'Ordenança de civisme, sense fer botellots als carrers, en especial,
durant les festes de Nadal i la nit del 31 de desembre. Tercer.- Que s'augmentin els efectius
de neteja durant les festes de Nadal i, en especial, el dia 1 de gener, per garantir el
sanejament de l'espai públic de la ciutat de Barcelona.
Intervenen els Srs. i la Sra. Sierra, Coronas, Martí Galbis, Bou, Benítez, 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 Partit Popular:
13. (M1923/2948) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda instar el Govern municipal a elaborar, en el termini de 4 mesos, un Informe
sobre la contractació de serveis jurídics externs per tot el Grup Ajuntament de Barcelona des
del 2019 fins al desembre del 2021 valorant la possibilitat d'unificar aquestes contractacions,
amb l'objectiu de racionalitzar la despesa per aquest concepte.
Intervenen els Srs. i les Sres. Bou, Alamany, Martí Galbis, Sierra, Benítez, Barceló i Ballarín.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Junts 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:
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14. (M1923/2909) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: - Instar el Govern municipal a presentar, en el termini de tres mesos, un
informe per districtes dels habitatges, naus, locals, i equipaments de titularitat municipal
ocupats il·legalment a la nostra ciutat i els tràmits que s'han fet fins a dia d'avui. - Instar el
Govern municipal a ampliar les patrulles de seguretat en aquells llocs on hi ha constància
d'ocupacions il·legals per tal de garantir la seguretat en els barris.
Intervenen els Srs. i les Sres. Benítez, Baró, Martí Galbis, Sierra, Bou, Barceló i Batlle.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Junts per
Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidora no adscrita Sra. Barceló i
desfavorable d'Esquerra Republicana. Aprovada
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
15. (M1923/2937) Que el govern municipal es comprometi a presentar en el termini de dos
mesos un informe que exposi: 1) Grau actual de compliment de les fites i valors dels
indicadors dels Objectius de Desenvolupament Sostenible relatius a l'Agenda 2030 presentats
ara fa un any al Consell Plenari; 2) Previsió de compliment del conjunt de les fites de cara al
2023; 3) Presentació de les fites pendents de publicar a l'esmentat informe; 4) Recursos
orientatius i principals mesures per tal d'assolir-ne el compliment.
Intervenen les Sres. Sendra i Bonet.
Acceptat
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
16. (M1923/2954) Que el Govern Municipal presenti, a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció de gener de 2022, un informe on a més a més
de detallar els costos produïts pels viatges oficials dels membres del govern al llarg de l'any
2021 (desglossant l'import de cada partida pressupostària i identificant el membre del govern
que l'ha generat), s'avaluï el rendiment que com a ciutat ens ha produït aquest viatge. Que
després de cada viatge oficial d'un membre de l'equip del govern municipal, elaborin i
presentin a la comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció posterior al viatge, un informe de cada viatge on es detalli el cost total i l'impacte
que aquest ha tingut per la ciutat de Barcelona.
Intervenen el Sr. Martí Galbis i la Sra. Bonet.
No acceptat
17. (M1923/2960) Instem el govern municipal a millorar i desenvolupar les mesures de
seguretat als pàrquings públics i en règim de concessió pública municipal de la ciutat d'acord
amb les empreses concessionàries i que en la propera Comissió de Presidència es presenti un
informe amb les dades referides als fets delictius en els pàrquings de la ciutat (denúncies,
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tipus de fets delictius, detencions, mesures desenvolupades, previsions de futur...) en el
darrer any.
Intervenen els Srs. Martí Galbis i Batlle.
Acceptat
Del Grup Municipal Ciutadans:
18. (M1923/2959) Que el Govern municipal aprovi i posi en marxa un pla antirobatori de
motocicletes i bicicletes estacionades a la via pública, intensificant el nombre d'efectius
policials encarregats de la vigilància dels vehicles estacionats i amb la coordinació dels
diferents cossos policials per interceptar possibles robatoris i bandes actuants.
Intervenen els Srs. Sierra i Batlle.
No acceptat
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
19. (M1923/2906) Instem el Govern municipal a atorgar a Alexia Putellas Segura, la Medalla
d'Or de Barcelona, al mèrit esportiu en reconeixement de la seva trajectòria professional i per
representar un triomf pel futbol femení.
Intervenen el Sr. Benítez i la Sra. Bonet.
Acceptat
De regidora no adscrita:
20. (M1923/2896) Instem el Govern municipal a actualitzar el Pla Especial de Protecció del
Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola, i presentar en els
propers 3 mesos un informe davant aquesta comissió tot tractant els perills i problemàtiques
esmentades relatius a: 1) perill d'incendis 2) augment pressupostari.
Intervenen la Sra. Barceló i el Sr. Batlle.
Acceptat
d) Preguntes
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
21. (M1923/2935) Des de quina àrea de l'Ajuntament de Barcelona s'han filtrat les fotografies
de l'interior del local ocupat a la plaça Tetuan, 20 i amb quin objectiu?
Intervenen els Srs. Coronas i Batlle.
Es dóna per tractada
Del Grup Municipal Ciutadans:
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22. (M1923/2956) Tenia l'Ajuntament de Barcelona i, especialment, l'equip de govern,
coneixement de l'informe de la Conselleria d'Interior que alertava sobre la perillositat del local
situat a la plaça Tetuan? Quines àrees de l'Ajuntament de Barcelona en tenien coneixement?
Intervenen els Srs. Sierra i Batlle.
Es dóna per tractada
Del Grup Municipal Partit Popular:
23. (M1923/2947) En quina fase es troba el procés de simplificació i reducció de la normativa
que va iniciar l'Ajuntament en el darrer mandat?
Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Ballarín.
Es dóna per tractada
24. (M1923/2950) Quin és el desglossament de les partides que inclouen les actuacions de
civisme recollides al pressupost 2022 i quines són les raons per les quals s'ha produït una
disminució d'aquesta partida?
Intervenen els Srs. Bou i Martí Grau.
Es dóna per tractada
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
25. (M1923/2931) Que s'informi de l'estat d'execució de la Proposició amb número de
registre (M1923/2279) aprovada a la Comissió de Presidència, Drets de la ciutadania,
Participació i Seguretat i prevenció, el 16 de juny de 2021 amb el següent contingut: La
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda:
Primer.- Que el govern municipal insti el govern espanyol a presentar al Congrés dels
Diputats un projecte de llei, en un termini de 6 mesos, de modificació de l'article 71 de la Llei
7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, per permetre la celebració de
consultes ciutadanes que comptin amb el suport majoritari del ple municipal, i, per tant,
s'elimini la referència a «l'autorització del Govern de la Nació». Segon.- Fer arribar aquest
acord a tots els grups polítics del Congrés dels Diputats.
Intervenen la Sra. Gassol i el Sr. Serra.
Es dóna per tractat
Del Grup Municipal Partit Popular:
26. (M1923/2949) Que s'informi de l'estat d'execució del prec acceptat a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció en la sessió de 16 de
juny de 2021, amb el següent contingut: (M1923/2269) Instar el Govern municipal a adoptar
les mesures de vigilància i de control policial en els diferents monuments de la ciutat per tal
d'evitar actes de vandalisme.
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Intervenen els Srs. Bou i Batlle.
Es dóna per tractat
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14.10 h.
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