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

Sessió ordinària de 15 de juny de 2022

ACTA

A la Sala Lluís Companys de la Casa de la Ciutat, el 15 de juny de 2022, 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. Albert Batlle Bastardas. 
Hi assisteixen les Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Jordi Martí Grau
(s’incorpora en el punt 14), Marc Serra Solé (s’incorpora en el punt 16), Jordi Rabassa 
Massons, Montserrat Ballarín Espuña, Elisenda Alamany i Gutiérrez, Marina Gassol i 
Ventura, Jordi Martí Galbis, Ferran Mascarell Canalda, 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.

Excusen la seva absència les Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Eloi Badia 
Casas, Laia Bonet Rull, Jordi Coronas i Martorell i Gemma Sendra i Planas.

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10.00 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió ordinària celebrada el 18 de maig de 2022, 
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, Valents i 
regidora no adscrita Sra. Barceló. APROVADA

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

1. – Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, d'11 de maig de 2022, 
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
19.451,67 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al subministrament de productes 
específics de farmàcia veterinària, productes genèrics de farmàcia i fórmules 
magistrals, de producte fungible sanitari d'utilització clínica veterinària i higiene 
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zoosanitària i de gasos medicinals pel Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de 
Barcelona, adjudicat a Grup Gepork, SA, amb càrrec als exercicis 2022-2023. 

2. – (22001436) Del gerent de recursos, d'11 de maig de 2022, que adjudica a Gersa 
Informàtica, SL el contracte relatiu a la compra de sobres i bosses no estàndards, per 
als exercicis 2022-2023, i per un import de 18.089,50 euros (IVA inclòs). 

3. – De la gerent del districte de Les Corts, de 12 de maig de 2022, que adjudica a Socomec 
Ibérica, SA el contracte relatiu al manteniment dels equips informàtics SAI'S del 
districte de Les Corts, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 4.377,78 euros 
(IVA inclòs). 

4. – (20203014) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 12 de maig de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Desarrollo Organización y Mobilidad la garantia definitiva 
d'import 1.631,90 euros constituïda per respondre del compliment del contracte 
relatiu a la redacció del Pla d'implantació del Pla de Mobilitat al districte de Ciutat 
Vella, als barris del Gòtic i Casc Antic, amb càrrec a l'exercici 2022. 

5. – (20221006) Del gerent del districte de Sant Martí, de 13 de maig de 2022, que 
adjudica a On en Marcha, Seguridad y Vigilancia, SL el contracte relatiu a "Vigilants de 
seguretat privada i coordinadors", per als exercicis 2022-2023, i per un import de 
13.854,50 euros (IVA inclòs). 

6. – (20221006) Del gerent del districte de Sant Martí, de 13 de maig de 2022, que 
adjudica a In Out Ctrl, SL el contracte relatiu a "Personal de control d'accés, seguretat i 
coordinació", per als exercicis 2022-2023, i per un import de 27.447,64 euros (IVA 
inclòs). 

7. – (20221013) Del gerent del districte de l'Eixample, de 16 de maig de 2022, que adjudica 
a Socomec Ibèrica, SA el contracte relatiu al manteniment SAIs de la seu del districte, 
de les subseus del carrer València i de l'OAC, per als exercicis 2022-2024, i per un 
import de 2.137,32 euros (IVA inclòs). 

8. – De la gerent municipal, de 17 de maig de 2022, que inicia expedient, aprova el plec de 
clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis de 
càtering per a Plenaris del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, altres 
reunions del Govern Municipal i Actes Institucionals, per als exercicis 2022-2024, i per 
un pressupost base de licitació de 216.779,86 euros (IVA inclòs). 

9. – De la gerent del districte de Les Corts, de 17 de maig de 2022, que adjudica a 
l'Editorial Alpha, SL el contracte relatiu al servei per a la realització del guiatge de les 
rutes del districte de Les Corts, per al període maig de 2022 a abril de 2023, i per al 
disseny de la nova Ruta del Campus Sud, per a l'exercici 2022, i per un import de 
15.400,00 euros (IVA inclòs). 

10. – (20232000) De la gerent municipal, de 17 de maig de 2022, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu als serveis de treballs d'auditoria, revisió del compte justificatiu de subvencions 
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de 14 gestions cíviques i revisió limitada del compte d'explotació de 4 concessions del 
districte de Sant Martí, per als exercicis 2023-2024, i un pressupost base de licitació de 
108.000,00 euros (IVA inclòs). 

11. – Del gerent de recursos, de 18 de maig de 2022, que modifica i amplia l'autorització i 
disposició de la despesa per un import de 14.726,05 euros (IVA inclòs) del contracte 
relatiu a les obres de millora en dues zones concretes de l'edifici principal del passeig 
de la Zona Franca, 56-66 de Barcelona, adjudicat a Obres i Contractes Penta, SA, amb 
càrrec a l'exercici 2022. 

12. – Del gerent de recursos, de 18 de maig de 2022, que reajusta les anualitats i amplia la 
cobertura pressupostària per un import de 7.692,06 euros (IVA inclòs) del contracte 
relatiu al disseny, adaptació i maquetació d'elements per a les accions comunicatives 
del departament de Comunicació, d'Economia i Recursos, Promoció Econòmica i 
Agenda 2030 de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a Concoco Comunicación, SL, 
amb càrrec a l'exercici 2023. 

13. – Del gerent del districte de Nou Barris, de 19 de maig de 2022, que adjudica a 
Subministres Industrials, SM, SL el contracte relatiu al lloguer de construccions 
modulars amb adequacions per als vestidors de la Guàrdia Urbana del districte de Nou 
Barris, per als exercicis 2022-2023, i per un import d'11.400,62 euros (IVA inclòs). 

14. – (20204161) De la gerent municipal, de 19 de maig de 2022, que prorroga per un 
període comprès des del 26.08.2022 fins al 25.08.2024, el contracte relatiu als serveis 
de càrrega, inspecció i manteniment de botelles d'aire respirable per als equips de 
respiració autònoma del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, 
adjudicat a Airbox, SA, per als exercicis 2022-2024, i per un import de 191.499,44 
euros (IVA inclòs). 

15. – (20229104) Del gerent del districte de l'Eixample, de 19 de maig de 2022, que adjudica 
a Eden Springs España, SA el contracte relatiu al subministrament de dispensadors 
d'aigua de garrafes (en règim de lloguer) pels diferents departaments del districte de 
l'Eixample, basada de l'acord marc per a dispensadors aigua en garrafes, per als 
exercicis 2022-2023, i per un import de 3.325,08 euros (IVA inclòs). 

16. – De la gerent municipal, de 19 de maig de 2022, que adjudica a Institut Opinòmetre, SL 
el contracte relatiu al treball de camp Enquesta Sociodemogràfica Barcelona 2022, 
derivat de l'acord marc d'enquestes i altres serveis anàlegs, per als exercicis 2022-
2023, i per un import de 248.850,00 euros (IVA inclòs). 

17. – (20224081) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 20 de maig de 2022, que 
adjudica a Fenolicos e Inoxidables, SL el contracte relatiu al subministrament 
d'armaris vestidors per al Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvament i Guàrdia Urbana, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 
269.375,04 euros (IVA inclòs). 

18. – (20229105) Del gerent del districte de l'Eixample, de 20 de maig de 2022, que adjudica 
a Acquajet Blue Planet, SLU el contracte relatiu al subministrament d'aigua mineral 
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amb 10 fonts d'aigua amb filtre per al consum del personal de la Guàrdia Urbana UT2 
Eixample i els espais de gent gran de l'Eixample 2022-2023, per als exercicis 2022-
2023, i per un import de 2.199,84 euros (IVA inclòs). 

19. – (0931/19) Del gerent del districte de Sant Martí, de 23 de maig de 2022, que adjudica 
a Eden Springs España, SA el contracte relatiu al subministrament de dispensadors 
d'aigua amb garrafes per als edificis de la seu i la guàrdia urbana del districte de Sant 
Martí, per diferents equipaments del districte de Sant Martí, basat en l'acord marc per 
al subministrament (en règim de lloguer) de dispensadors d'aigua per a les gerències i 
districtes, així com per a les diferents empreses i entitats que conformen el sector 
públic depenent de l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2022-2023, i per un 
import de 26,62 euros (IVA inclòs). 

20. – (20221008) Del gerent del districte de Sant Martí, de 23 de maig de 2022, que 
adjudica a Campio Associats, SL el contracte relatiu al subministrament de trofeus al 
districte de Sant Martí, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 16.377,83 euros 
(IVA inclòs). 

21. – (20224001) De la gerent municipal, de 24 de maig de 2022, que desisteix i anul·la 
l'autorització i disposició de la despesa per un import de 19.360,00 euros del 
contracte relatiu al disseny gràfic de productes comunicatius de la programació 
estable i maquetació de màsters del districte de Ciutat Vella, per haver-se detectat 
una infracció no esmenable de les normes reguladores del procediment d'adjudicació, 
amb càrrec als exercicis 2022-2023. 

22. – De la gerent municipal, de 24 de maig de 2022, que adjudica a Ald Automotive, SA el 
contracte relatiu a l'arrendament, en la modalitat de rènting, d'una furgoneta 
elèctrica per al Centre d'Acolliment d'Animals de Companyia de Barcelona, per als 
exercicis 2022-2026, i per un import de 39.338,36 euros (IVA inclòs). 

23. – De la gerent municipal, de 24 de maig de 2022, que adjudica a Quirón Prevención, SL 
el contracte relatiu al servei de reconeixements mèdics i comprovació de causes 
d'exclusió dels processos selectius del cos de la Guàrdia Urbana i del cos de Servei 
d'Extinció i Prevenció d'Incendis, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 
165.704,97 euros (IVA inclòs). 

24. – De la gerent municipal, de 24 de maig de 2022, que adjudica a Flors Lloveras, SL el 
contracte relatiu a l'ornamentació floral per als salons nobles de l'Ajuntament i del
Palauet Albéniz, en actes organitzats per la Direcció Tècnica d'Actes Institucionals i 
Protocol, per als exercicis 2022-2024, i per un import de 40.348,00 euros (IVA inclòs). 

25. – (2022/3001) De la gerent municipal, de 24 de maig de 2022, que adjudica a Olprim 
Ingeniería y Servicios, SA el contracte relatiu al manteniment i neteja de la cabina 
sanitària automàtica i autorentable situada a la plaça Folch i Torres del districte de 
Ciutat Vella, per als exercicis 2022-2024, i per un import de 56.908,72 euros (IVA 
inclós). 

26. – (0107/18) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 26 de maig 
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de 2022, que cancel·la i/o retorna a Pay By Call, SL la garantia definitiva d'import 
5.167,00 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a les 
despeses dels serveis IVR de pagament del 010, amb càrrec a l'exercici 2022. 

27. – (22001595) Del gerent de recursos, de 26 de maig de 2022, que adjudica a Adtel 
Sistemas de Telecomunicación el contracte relatiu al servei de manteniment del 
sistema de realització i confecció d'actes digitals ION, per als exercicis 2022-2023, i per 
un import de 3.240,38 euros (IVA inclòs). 

28. – (2022 / 3471) De l'alcaldessa, de 24 de maig de 2022, que nomena la Sra. Ruth Toribio 
Serrano, personal eventual, en el lloc de treball Assessora 3, adscrita a la Regidoria 
d'Infància, Joventut i Persones Grans, amb efectes del dia 16 de maig de 2022, amb el 
règim de plena dedicació. 

29. – (2022 / 3681) De l'alcaldessa, de 3 de juny de 2022, que cessa la Sra. Aurora Sánchez 
Sánchez, personal eventual, del lloc de treball de Cap del Departament de 
Documentació, adscrita al Gabinet Alcaldia, amb efectes 29 de maig de 2022. 

30. – (2022 / 3395) De l'alcaldessa, de 3 de juny de 2022, que cessa la Sra. Sandra Escapa 
Solanas, personal eventual, del lloc de treball Assessor/a 5, adscrit a la Regidoria 
d'Infància, Joventut i Persones, amb efectes 15 de maig de 2022. 

31. – (580/2020) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16 de 
desembre de 2021, que convoca una plaça de Tècnic/a Superior en Medicina, 
mitjançant contracte laboral temporal, de la Gerència de Persones i Desenvolupament 
Organitzatiu de l'Ajuntament de Barcelona. 

32. – (10/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 13 de maig 
de 2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i excloses del 
concurs 10/2022-C per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de Secció d'Incoació i 
Tramitació adscrit a la Junta Arbitral de Consum de Barcelona. 

33. – (18/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16 de maig 
de 2022, que convoca un concurs per a la provisió de quatre llocs de treball de l'àmbit 
funcional de serveis a les persones. 

34. – (13/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 20 de maig 
de 2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i excloses del 
concurs 13/2022-C per a la provisió de dos llocs de treball de Coordinador/a de 
Projectes de Promoció de Ciutat. 

35. – (6/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 23 de maig de 
2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i excloses del 
concurs 6/2022-C per a la provisió de 10 llocs de treball de Gestor/a de projectes 
d'anàlisi i estratègia. 

36. – (6/2022-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 de maig de 
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2022, que convoca la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de Director/a de 
Serveis de Recursos adscrit a la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI. 

37. – (7/2022-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 de maig de 
2022, que convoca la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de Director/a de 
Serveis de Feminismes i LGTBI, adscrit a la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI. 

38. – (14/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 de maig 
de 2022, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses del 
concurs 14/2022-C per a la provisió de deu llocs de treball de l'àmbit funcional de 
Recursos Humans. 

39. – (16/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 de maig 
de 2022, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses del 
concurs 16/2022-C per a la provisió de 6 llocs de treball de Tècnic referent 
d'Arquitectura. 

40. – (17/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 de maig 
de 2022, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses del 
concurs 17/2022-C per a la provisió de 6 llocs de treball de l'àmbit funcional de serveis 
econòmics i tributaris. 

41. – (15/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 26 de maig 
de 2022, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses del 
concurs 15/2022-C per a la provisió de 27 llocs de treball de l'àmbit funcional 
d'Arquitectura i Enginyeria. 

42. – (17/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 27 de maig 
de 2022, que rectifica les bases del concurs 17/2022-C per a la provisió de 6 llocs de 
treball de l'àmbit funcional de serveis econòmics i tributaris. 

Acords de la Comissió de Govern de 19 de maig de 2022

43. – (106/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Maria Boronat 
Pujals (mat. 73607) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el 
càrrec d’Assessor, amb destinació al Grup Polític Municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya, on ocupa el lloc de treball d’Assessor 5 (24EEESNEV01), i l’activitat pública 
com a docent associat de la ‘’Maestría Proyecto de Intervención en el Patrimonio 
Territorial, Urbano y Arquitectónico dependiente del Instituto de Arquitectura y 
Urbanismo y de la Escuela de Arte y Patrimonio’’, ambdós centres de la Universitat 
Nacional de San Martín (Argentina) pel curs acadèmic 2022, des de l’1/08/2022 fins al 
31/12/2022. 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, 
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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. 

44. – (107/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Lluís Soler Crispi (TIP. 
27298), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de Bomber SPCPEIS, on ocupa el lloc de treball de Bomber SPCPEIS (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 de compravenda 
d’alimentació. La dedicació professional 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. Soler, 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’SPCPEIS, 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. 

45. – (112/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Belzunce Barranco 
(mat. 79678) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec 
d’Assessor, desenvolupant el lloc de treball d’Assessor 3 a la Direcció de l'Alcaldia, 
amb codi de lloc 26EEESNEV01, i l’activitat de docent com a professor col·laborador 
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 2021-2022, des del 16/03/2022 
fins al 20/07/2022. 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. 

46. – (2022/125 IBE) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Angeles 
Antón Argudo (mat. 32100048) entre la seva activitat municipal com a funcionària 
interina per acumulació de tasques amb la categoria professional de Tècnica Superior 
en Informació, amb destinació al Departament de Comunicació i Premsa de l’Institut 
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Barcelona Esports, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Informació (codi 
de lloc 22FA1BIBA12), i l’activitat privada per compte propi d’assessorament i creació 
de continguts relacionats amb el sector tecnològic/energètic. 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. 

47. – (60/2022 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mònica Blasco 
Arasanz (mat. 6027465), entre la seva activitat municipal com a funcionària de 
carrera, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Art i Història, amb 
destinació al Museu d’Història de Barcelona de l’Institut de Cultura de Barcelona, 
desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de treball Cap de Departament de 
Programes Públics [26FAXCCCD01] i l’activitat privada per compte propi, com a 
administradora de l’empresa Sintagma Projectes Culturals, SL, de la qual és sòcia. 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. 

48. – (2022/71 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada del Sr. Roger Jaume Azcona 
Saumell (mat. 3005703), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de 
programa amb la categoria professional de Professor de Música, amb destinació al 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona de l’Institut Municipal d’Educació 
d'aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Professor de Música 
(24FA1BIBA01), i l’activitat pública com a Professor de Música a l’Escola Municipal de 
Música de l’Ajuntament de Tàrrega i a més, l’activitat pública com a Professor de 
Música a l’Escola Municipal de Música de l’Ajuntament de Bellpuig. La dedicació 
professional haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques així com en l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987, 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i haurà 
de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
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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, i en especial amb el 
compliment de les seves jornades i horari de treball a les Escoles de Música de 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. La present autorització perdrà vigència 
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 
mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

49. – (1/2022 IMHAB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francisco Riera 
Arteaga (mat. 11100221) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per 
programa 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 altres 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. 

50. – (21000021L08-004) PRORROGAR per un període comprès des del 21.07.2022 fins al 
20.07.2023, el contracte 21000021L08-004 que té per objecte el servei de tractament 
de la documentació municipal custodiada a l'Arxiu Municipal Contemporani de 
Barcelona (Arxiu Intermedi), adjudicat a l'empresa LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS SLU, 
amb NIF B66033150, per un import total de 20.405,10 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 d'11.237,50 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 9.287,19 euros i import IVA de 1.950,31 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92031 0705, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
9.167,60 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 7.576,53 
euros i import IVA de 1.591,07 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92031 0705. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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Acords de la Comissió de Govern de 26 de maig de 2022

51. – (64/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Xavier Martínez Cugota 
(mat. 27336) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber SPCPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit a la 
Unitat de Procediments i Formació de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i 
l’activitat pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2022, establertes 
en l’article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en 
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de
26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació 
a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

52. – (68/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Borja García Cabrera (mat. 
78139) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Bomber SPCPEIS, desenvolupant el lloc de treball de Bomber C2 
SPCPEIS (16FC2BIBA03), i adscrit al Parc de Bombers de Llevant de la Gerència d’Àrea 
de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor formador a l’Escola de 
Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
(ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de formació 
en l’any 2022, establertes en l’article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques. 
Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, 
article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la 
realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de 
Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal 
que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). 
L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat 
acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
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circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

53. – (69/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Marc Andrés Robres (mat. 
25315) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Caporal SPCPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de Bombers 
de l'Eixample de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a 
professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit 
de 75 hores anuals de formació en l’any 2022, establertes en l’article 19 apartat b) de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en 
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, 
que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de 
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que 
imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona
(Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la 
declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 
l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

54. – (113/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ignacio Ballano Aleña 
(mat. 25412) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPCPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de 
Bombers de Sant Andreu de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat 
pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2022, establertes en l’article 
19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal 
al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 
i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació 
a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
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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. 

55. – (114/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Iván Casanovas Ferrández 
(mat. 25500) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Sergent SPCPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al Parc de 
Bombers de Sant Andreu de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat 
pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2022, establertes en l’article 
19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal 
al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 
i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació 
a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

56. – (120/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos De Francisco Sans 
(mat. 25307) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Sergent SPCPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al Parc de 
Bombers de Llevant de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública 
com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2022, establertes en l’article 
19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal 
al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 
i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació 
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a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

57. – (81/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Míriam Oriol Pascua 
(mat. 78375) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació al 
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte de l’Eixample, on ocupa el lloc 
de treball de Tècnica Superior en Dret (22FA1BIBA15), i l’activitat privada per compte 
propi com a advocada. 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 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. 

58. – (129/2022) MODIFICAR l’oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal de 
l’Ajuntament aprovada per acord de la Comissió de Govern de 30 de desembre de 
2021 (DOGC de 10 de gener de 2022) d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre 
de 2021, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública, 
tal i com es detalla als annexos que consten a l’expedient. MODIFICAR l’oferta pública 
de taxa de reposició aprovada per acord de la Comissió de Govern de 30 de desembre 
de 2021 (DOGC de 10 de gener de 2022), per a l’adaptació de determinades 
categories que han estat modificades per l’acord del Plenari del Consell Municipal de 
29 d’abril de 2022 pel qual s’aprova l’Acord de condicions de treball dels empleats 
públics de l’Ajuntament 2021-2024, tal i com es detalla als annexos que consten a 
l’expedient. ANUL·LAR l’Oferta Pública extraordinària d’ocupació de 40 places de 
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, aprovada en data 22 de desembre de 
2021 d’acord amb el RDL 14/2021 de 6 de juliol, de mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l’ocupació pública, i APROVAR l'Oferta Pública extraordinària 
d'ocupació de 51 places de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, d’acord 
amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre de 2021, de mesures urgents per la reducció 
de la temporalitat a l’ocupació pública, tal i com es detalla en els annexos que consten 
a l’expedient. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i COMUNICAR-HO a la Direcció 
General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i 
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Administracions públiques. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

59. – (20002320-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte 
20002320-003 que té per objecte la contractació del servei d'elaboració, 
subministrament de material i correcció de les proves psicotècniques i de 
coneixements, adjudicat a l'empresa Hogrefe Tea Ediciones SAU, amb NIF A28079069, 
per un import màxim de 77.595,85 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 77.595,85 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 64.128,80 euros i import IVA de 13.467,05 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22607/92216 0707. FIXAR en 
3.206,44 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 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. 

60. – (20204143_20000413L03) PRORROGAR per un període comprès des del 26.08.2022 
fins al 30.04.2024, el contracte 20000413L03-002 que té per objecte "manteniment 
preventiu i correctiu de la flota de vehicles del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis 
i Salvament, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques, amb mesures de 
contractació sostenible i desglossat en 7 lots (LOT 3- Manteniment vehicles especials 
autoescala = o <20m)", adjudicat a l'empresa ROSENBAUER ESPAÑOLA, SA, amb NIF 
A28859833, per un import total de 83.388,36 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 12.956,51 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 10.707,86 euros i import IVA de 2.248,65 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400; 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
28.737,67 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2024 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
23.750,14 euros i import IVA de 4.987,53 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21400/13612 0400, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2024; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 41.694,18 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 34.458,00 euros i import IVA de 7.236,18 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2023; DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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61. – (20204143_20000413L01) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 20000413L01-003 que té per objecte "Manteniment preventiu i correctiu de 
la flota de vehicles del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvament (SPCPEIS) (Lot 1: Manteniment general de carrosseria i xassís dels vehicles 
de l'SPCPEIS)", adjudicat a l'empresa Auto Distribución, SL, amb NIF B08215378, per 
un import màxim de 163.952,52 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 163.952,52 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 135.497,95 euros i import IVA de 28.454,57 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400; FIXAR en 
6.774,90 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 per a la 
seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció. 

62. – (20204157_20001196) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 20001196-001 que té per objecte "serveis de formació del personal del 
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament i de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona, en matèria de seguretat, emergències i protecció civil", adjudicat a 
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb NIF Q0801494F, d'acord amb els 
informes i la documentació que consta a l'expedient; ALLIBERAR de la l'autorització i 
disposició de la despesa de l'esmentat contracte un import de 56.478,67 euros, 
exempt d'IVA, amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import de 56.478,67 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/16200/13613 0400; REQUERIR a 
l'adjudicatari per tal que comparegui per a la seva FORMALITZACIÓ en el termini de 15 
dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació d'aquest acord. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 2 de juny de 2022

63. – (82/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eulàlia Batallé Escabia 
(mat. 79705) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
substitució amb la categoria professional de Tècnica Superior d'Arquitectura, amb 
destinació al Departament de Llicències d'Obres de la Gerència d'Urbanisme, on 
ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior d'Arquitectura (codi de lloc: 
22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte propi com a arquitecta. Per tal 
d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 
l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura, qualsevol manifestació del mateix en el 
terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
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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. 

64. – (83/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Raquel Roura 
Vilafranca (mat. 75635) entre la seva activitat municipal com funcionària interina per 
vacant amb la categoria professional de Tècnica Superior en Informació, amb 
destinació al Departament de Projectes i Mitjans de la Gerència de Recursos, on ocupa 
el lloc de treball de Tècnica Superior en Informació (codi de lloc: 22FA1BIBA12), 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 16/03/2022 fins al 
20/07/2022. 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. 

65. – (87/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carles Lloveras Lleal (mat. 
71745) entre la seva activitat municipal com a personal directiu amb destinació a la 
Direcció de Serveis de Secretaria General de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc 
de treball de Director de Serveis de Secretaria General (codi de lloc: 28FA1CLCD03), i 
l’activitat pública com a professor associat a temps parcial i de durada determinada de 
la Universitat Pompeu Fabra (UPF) pel curs acadèmic 2021-2022, des del 4/04/2022 
fins al 10/07/2022. 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 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. 

66. – (89/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francisco Javier Villaescusa 
Caballero (mat. 79623) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per 
acumulació de tasques amb la categoria professional de Tècnic Superior 
d'Arquitectura, amb destinació al Departament de Llicències d'Obres de la Gerència 
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d'Urbanisme, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior d'Arquitectura (codi de 
lloc: 22FA1BIBA03), 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’arquitectura, qualsevol manifestació del mateix en el 
terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

67. – (121/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pedro Aguilera Cortés 
(mat. 79338) entre la seva activitat municipal com a personal eventual desenvolupant 
el càrrec d’Assessor, amb destinació al Grup Polític Municipal Socialista, on ocupa el 
lloc de treball d’Assessor 3 (codi de lloc: 26EEESNEV01), i l’activitat pública com a 
docent en modalitat online, a temps parcial i de durada determinada de la Universitat 
Pública de Navarra pel curs acadèmic 2021-2022, des del 16/05/2022 al 30/05/2022. 
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 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. 

68. – (126/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Pasqual Gavilàn 
(mat. 37660) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Tècnic Superior de Gestió, amb destinació al Departament 
de Comunicació del Districte de Sant Martí, on ocupa el lloc de treball de Cap de 
Departament de Comunicació (codi de lloc: 26FAXCCCD01), i l’activitat pública docent, 
concretament, de funcions formatives i docents en el Consorci per a la Normalització 
Lingüística (CPNL). La dedicació com a formador i docent en el Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CPNL), no podrà superar en cap cas la jornada ordinària de 
l'Administració incrementada en un 50%, 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. 
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Aquesta autorització està subjecta al règim d’incompatibilitats previst a la Llei 
53/1984, de 26 de desembre i a la llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, i 
s’empara en la declaració d’interès públic que es va aprovar en l’acord de la Comissió 
de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 5 de maig de 2022, que declara d'interès 
públic la realització de funcions formatives i docents en el Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CPNL), per part del personal de l'Ajuntament de Barcelona 
que tingui la titulació i especialització requerida per a impartir classes de llengua 
catalana, d'acord amb l'article 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i de conformitat amb 
el que preveuen l'article 3.1 de la llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats 
del personal al servei de les Administracions Públiques i l'article 4.1 de la Llei catalana 
21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de 
l'Administració de la Generalitat. 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. 

69. – (132/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Isaac Ruiz Ribas (mat. 
25985), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Caporal SPCPEIS, on ocupa el lloc de treball de Caporal SPCPEIS (codi 
de lloc: 18FC1CICD04), 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 com a 
fuster de l’empresa TXITA TXIRRINDAK SLU. La dedicació professional 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. Ruiz, 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’SPCPEIS, 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. 

70. – (133/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Verònica Alegre 
Hernández (mat. 76022) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina 
per vacant amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació 
al Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, on 
ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Dret (codi de lloc: 22FA1BIBA15), i 
l’activitat privada per compte d'altri com a formadora d'oposicions a l'Acadèmia 
ADAMS, SA. 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. Alegre no podrà formar part ni intervenir o 
assessorar en els tribunals de selecció de processos d’oferta pública, ni en cap altre 
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tribunal de processos selectius vinculats a a 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. 

71. – (22XC0101) APROVAR la primera pròrroga del conveni marc de col·laboració educativa 
signat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat de Barcelona (UB), el dia 17 de 
novembre de 2020 que té per objecte l’acolliment de persones estudiants en 
pràctiques, per un any natural i amb efectes a partir del dia 22 de setembre de 2022 i 
fins al 21 de setembre de 2023, mantenint el contingut de les clàusules que integren 
aquell conveni. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Jaume Collboni 
Cuadrado, per a la signatura de la pròrroga d’aquest conveni marc de col·laboració, 
així com la de tots els documents que se’n derivin. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

72. – (22XC0078) APROVAR la segona pròrroga del conveni marc de col·laboració educativa 
signat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Ramon Llull (URL), el dia 26 de 
juliol de 2019, que té per objecte l’acolliment de persones estudiants en pràctiques, 
per un any natural i amb efectes a partir del dia 1 de setembre de 2022 i fins el 31 
d’agost de 2023, mantenint el contingut de les clàusules que integraven aquell 
conveni. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, per a 
la signatura de la pròrroga d’aquest conveni marc de col·laboració, així com la de tots 
els documents que se’n derivin. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

73. – (21XC0315-002) DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de la Comissió de Govern de 21 d’abril 
de 2022 pel qual es va aprovar l’addenda al conveni entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’atenció i informació ciutadana, 
aprovat per acord de la Comissió de govern de 21 de desembre de 2017 i formalitzat 
el 14 de juny de 2018; APROVAR l’addenda al conveni entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’atenció i informació ciutadana, 
aprovat per acord de la Comissió de govern de 21 de desembre de 2017, i formalitzat 
el 14 de juny de 2018, per mitjà de la qual s’acorda modificar parcialment el conveni 
en els termes indicats a l’addenda que consta a l’expedient i prorrogar la vigència del 
conveni fins al 31 de desembre de 2022; FACULTAR l’Il·lma. Senyora Laia Bonet Rull, 
Tercera tinent d’Alcaldia, per a la signatura de l’addenda de l'esmentat conveni, així 
com la de tots aquells documents que se'n derivin. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

74. – (20224023_21004871) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 21004871 que té 
per objecte "Subministrament d’equips de respiració autònoma i accessoris, 
conjuntament amb l’execució del servei de neteja, descontaminació, desinfecció, 
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inspecció i manteniment dels equips de respiració autònoma, els equips de protecció 
química i cascs del personal de Servei de prevenció, extinció d’incendis i salvament de 
l’Ajuntament de Barcelona" a INV PROTECCION SL, amb NIF B85582013, d’acord amb 
els informes que consten a l’expedient i amb la proposta de la Mesa de contractació, 
atès que l'oferta presentada, per un import d'1.693.994,48 euros, excedeix de l’import 
màxim a tant alçat del subministrament establert a la clàusula 2 del PCAP; ADJUDICAR 
l’esmentat contracte núm. 21004871, a ITURRI, SA amb NIF A41050113, de 
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i 
d'acord amb la proposició que ha presentat, en ser considerada l'oferta més 
avantatjosa, pel preu màxim de 2.118.506,21 euros, IVA inclòs, dels quals 
1.750.831,58 euros corresponen al preu net i 367.674,63 euros a l'IVA; DISPOSAR a 
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada despesa amb el desglossament següent: 
un import (IVA inclòs) d'1.202.501,85 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/63305/13612 0400; un import (IVA inclòs) de 127.222,82 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/13612 0400; un import (IVA inclòs) de 305.334,79 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13612 0400; un 
import (IVA inclòs) de 305.334,79 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/13612 0400; un import (IVA inclòs) de 178.111,96 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/13612 0400; CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; FIXAR l'import de la 
garantia definitiva en 87.541,58 euros; ALLIBERAR la quantitat de 244.417,71 euros 
(IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a l'aplicació 
pressupostària i al pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) 
de 244.417,71 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/63305/13612 0400; FORMALITZAR el contracte en el termini màxim 
de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa 
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió; DESIGNAR com a 
responsable del contracte al Sr. Antonio Cabeza Martin, cap de la Unitat de Recursos 
Materials de l’SPCPEIS; DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

75. – (22000610) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Serveis operatius pel control 
d'accés i manteniment pel bon funcionament dels urinaris públics del Districte de 
Ciutat Vella", amb núm. de contracte 22000610, mitjançant tramitació ordinària, amb 
la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
317.340,23 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 785.961,79 euros; APROVAR les 
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i 
el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per 
a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 
262.264,65 euros i import de l'IVA de 55.075,58 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 106.263,23 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
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pressupostària D/22717/15344 0601, un import (IVA inclòs) de 211.077,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22717/15344 
0601; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 9 de juny de 2022

76. – (20002926-001) PRORROGAR per un període comprès des del 26.11.2022 fins al 
25.11.2023, el contracte 20002926-001 que té per objecte el LOT 1 de la contractació 
basada en l'Acord Marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en els 
actuacions d'auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (expedient 2018.06), adjudicat a l'empresa ERNST & 
YOUNG, amb NIF B78970506, per un import total de 260.210,50 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 260.210,50 euros, IVA 
inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i 
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 215.050,00 euros i 
import IVA de 45.160,50 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22719/92011 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

77. – (20002972-001) PRORROGAR per un període comprès des del 26.11.2022 fins al 
25.11.2023, el contracte 20002972-001 que té per objecte el LOT 2 de la contractació 
basada en l'Acord Marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en els 
actuacions d'auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (expedient 2018.06), adjudicat a l'empresa AUREN 
AUDITORES SP, SLP, amb NIF B87352357, per un import total de 192.442,64 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 
192.442,64 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
159.043,50 euros i import IVA de 33.399,14 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92011 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

78. – (20002978-001) PRORROGAR per un període comprès des del 26.11.2022 fins al 
25.11.2023, el contracte 20002978-001 que té per objecte el LOT 3 de la contractació 
basada en l'Acord Marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en els 
actuacions d'auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (expedient 2018.06), adjudicat a l'empresa BORAUDIT, SL, 
amb NIF B66411919, per un import total de 161.104,24 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 161.104,24 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb 
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el desglossament següent: un import net de 133.144,00 euros i import IVA de 
27.960,24 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0705, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

79. – (20003219-001) PRORROGAR per un període comprès des del 26.11.2022 fins al 
25.11.2023, el contracte 20003219-001 que té per objecte el LOT 4 de la contractació 
basada en l'Acord Marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en els 
actuacions d'auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (expedient 2018.06), adjudicat a l'empresa UNIAUDIT 
OLIVER CAMPS, SL, amb NIF B65932725, per un import total de 255.685,10 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 
255.685,10 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
211.310,00 euros i import IVA de 44.375,10 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92011 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

80. – (22S06874) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació Privada Catalunya Europa (FCE) que instrumenta l'atorgament d'una 
subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat 
amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i 6.3 de la Normativa general reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona, pel desenvolupament del programa "Llegat Pasqual 
Maragall", per un import de 100.000,00 euros corresponent al 49,02% del cost total 
del projecte. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès 
públic justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR la despesa 
a favor de la Fundació Privada Catalunya Europa (FCE) amb NIF G64693914, per un 
import total de 100.000,00 euros, amb el desglossament següent: 50.000,00 euros 
amb càrrec a la partida 0705-48766-91221 del pressupost de l'any 2022 i 50.000,00 
euros amb càrrec a la partida 0705-48766-91221 del pressupost de l'any 2023, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient. REQUERIR l'entitat beneficiària 
per tal que en un termini no superior a tres mesos des de la finalització del projecte 
presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de 
l'informe d'auditor, d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR 
l'Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Primer Tinent d'Alcaldia, per a la signatura del 
present conveni i la resta de documents que se'n derivin. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

81. – (22XC0077) APROVAR el Conveni Marc de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona i la Fundació Institut d'Educació Contínua (UPF-BSM), per acollir persones 
estudiants universitàries en pràctiques, amb efectes a partir del 8 de juliol de 2022 i 
per una durada de quatre anys, prorrogables expressament per un període addicional 



23/32
CCM 6/22 Presidencia

de quatre anys. FACULTAR l'Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Primer Tinent 
d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura d'aquest Conveni Marc de 
col·laboració, així com la de tots els documents que se'n derivin. DONAR COMPTE 
d’aquest Acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

82. – (22XC0107) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
QUELCOM GLOBAL, SL, titular i propietari de "La Mira Magazín", per a la cessió de 
fotografies de l’arxiu i la publicació d’articles de l’Arxiu Municipal de Barcelona; 
FACULTAR el Gerent de Recursos, Sr. Agustín Abelaira Dapena, per a la signatura de 
l'esmentat conveni i la resta de documents que se'n derivin; PUBLICAR el conveni a la 
Gaseta Municipal. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

1. – (M1923/3986) Que comparegui el responsable del Govern municipal de seguretat i 
prevenció per informar de les accions que es duran a terme per prevenir el soroll 
nocturn i episodis d’incivisme, vandalisme, baralles i consum d’alcohol i substàncies a 
l’espai públic que impedeixen garantir el descans de la ciutadania de la ciutat de 
Barcelona. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Batlle, Martí Galbis, Alamany, Sierra, Bou, Benítez i 
Barceló.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

2. – (M1923/3996) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar 
compte de les actuacions que té previst realitzar davant el contingut de la sentència 
dictada pel Jutjat contenciós número 14 de Barcelona referent a l’abonament del 
complement retributiu d’experiència professional del personal funcionari de Guardia 
Urbana i Bombers. 

(Es tracta conjuntament amb el punt 3)

Intervenen les Sres. i els Srs.: Ballarín, Bou, Benítez, Alamany, Martí Galbis, Sierra i 
Barceló.

ES DÓNA PER TRACTADA
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Del Grup Municipal Valents:

3. – (M1923/3947) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar 
compte de les actuacions que té previst realitzar el govern municipal davant el 
contingut de la sentència dictada pel Jutjat contenciós nº14 de Barcelona referent a 
l’abonament del complement retributiu d’experiència professional del personal 
funcionari de Guardia Urbana i Bombers. 

(Tractada en el punt 2)

ES DÓNA PER TRACTADA

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

4. – (17/2022) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, al Sr. Ricard Bofill 
Leví en reconeixement de la seva contribució a l’arquitectura i urbanisme català i 
universal i per la seva obra vinculada a Barcelona. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Ballarín, Alamany, Mascarell, 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, 
Valents i regidora no adscrita Sra. Barceló i la reserva de Partit Popular.

5. – (18/2022) ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com 
a soci únic de la Societat Privada Municipal Informació i Comunicació de Barcelona, 
SA, els acords següents: PRIMER.- DESIGNAR, vista la proposta de la Junta de 
Portaveus i l’informe preceptiu del Consell Consultiu i Assessor, la Sra. Iva Anguera de 
Sojo Labori membre del Consell d'Administració de l'esmentada Societat. SEGON.-
ESTABLIR que el mandat de la senyora Anguera de Sojo finalitzarà en la mateixa data 
que la resta dels actuals membres de l’òrgan societari, que foren designats per acord 
del Plenari del Consell Municipal de 30 d’octubre de 2020 pel termini establert a 
l'article 15 dels Estatuts Socials de la Societat Privada Municipal Informació i 
Comunicació de Barcelona, SA, en relació a l'article 10 del Reglament d'organització i 
funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio local de Barcelona. TERCER.-
FACULTAR indistintament el President i el Secretari del Consell d'Administració per 
comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el nomenament anterior, com 
també per complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre 
Mercantil i també la correcció d'errors materials en cas necessari. 
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Intervenen les Sres. i els Srs.: Ballarín, Alamany, Mascarell, 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, Partit Popular, 
Valents i regidora no adscrita Sra. Barceló i la reserva de Ciutadans.

6. – (DP-2022-28582) APROVAR l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Barcelona i de Sant Cugat del Vallès de 13 de maig de 2022, de 
conformitat amb el que disposa l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, 
pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les 
entitats descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, segons redacció 
incorporada pel Decret 203/2018, de 25 de setembre, pel qual es modifica 
parcialment la citada norma, en els termes dels informes elaborats pels serveis jurídics 
municipals que consten en l’expedient i que constitueixen la seva motivació, i 
NOTIFICAR el present acord a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Ballarín, Alamany, Martí Galbis, Sierra, Bou, Benítez, 
Barceló i Batlle.

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

7. – (130/2022) MODIFICAR l’annex 2 (relació de dotacions de llocs de treball) de l’Acord 
del Consell Plenari del 21 de desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial 
de Llocs de Treball, tal i com es detalla a l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR 
aquest acord i el seu annex a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Ballarín, Alamany, 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 Ciutadans, Partit Popular, Valents i regidora 
no adscrita Sra. Barceló i la reserva d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya.
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8. – (10/22) DOTAR els crèdits necessaris a les següents aplicacions del pressupost 
municipal de l’any 2022: 0707/22736/92218, 0705/22103/92011, 0705/22610/92012, 
0705/16200/92011, 0705/22703/92012, 0300/22719/93115, 
0707/22736/92218, 0705/23300/92012, 0705/22002/92011, 0705/22104/92011, 
0705/22703/92012, 0703/22708/16211, 0701/16205/92211, 0705/22000/92011, 
0300/22719/92511, 0705/22610/91222, 0705/22300/92011, 0300/22703/91225, 
0705/22610/91222, segons el detall que consta a l’Annex I, que forma part d'aquest 
acord a tots els efectes, per fer front a les despeses contretes en exercicis anteriors. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Ballarín, Alamany, Martí Galbis, Sierra, Bou, Benítez i 
Barceló.

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

9. – (22XF0330-331-332-341-466-620) APROVAR els expedients de reconeixement de 
crèdit 22XF0330, 22XF0331, 22XF0332, 22XF0341, 22XF0466 i 22XF0620 pels imports, 
conceptes i a favor de les empreses que consten a l’annex, i per les factures que s’hi 
indiquen, atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades i no reconegudes 
en l’exercici corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de 
les despeses pels imports indicats a l’annex i amb càrrec al pressupost general de 
l’exercici 2022, i a les aplicacions pressupostàries en l’annex indicades. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Ballarín, Alamany, Martí Galbis, Sierra, Bou, Benítez i 
Barceló.

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

IV) Part decisòria / executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/3971) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Que el Govern municipal reforci adequadament els 
serveis en les zones de concentració d’oci nocturn i esdeveniments, pel que fa al 
control, gestió del civisme, la convivència, els fluxos en els itineraris i la neteja. I que 
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es treballi en la diversificació dels emplaçaments dels esdeveniments a Barcelona, per 
tal d’evitar la concentració d’aquests en determinats espais de la ciutat, especialment 
els que es troben en zones habitades. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Alamany, Martí Galbis, Sierra, Bou, Benítez, Barceló i 
Batlle.

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

APROVADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

11. – (M1923/3980) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda:Que el govern municipal impulsi la inclusió dintre del 
projecte de llei d’eficiència processal del servei públic de justícia de la modificació de 
la LOPJ per incloure els jutjats de proximitat previst a la Carta Municipal de Barcelona. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/3980) Que el govern municipal impulsi la inclusió dintre del projecte de 
llei d’eficiència processal del servei públic de justícia de la modificació de la LOPJ 
per incloure els jutjats de proximitat previst a la Carta Municipal de Barcelona i 
que es coordinin totes les administracions implicades per garantir el segon jutjat 
permanent a Barcelona. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Martí Galbis, Gassol, Sierra, Bou, Benítez, Barceló i 
Ballarín.

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

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

12. – (M1923/3992) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció insta el Govern Municipal a: Intensificar la vigilància per part de la Guàrdia 
Urbana, en coordinació, si així es requereix, amb les empreses privades titulars dels 
aparcaments, a fi de detectar conductes sospitoses i prevenir robatoris als vehicles 
estacionats. Reforçar les mesures de seguretat, a través de la instal·lació de més 
càmeres de vídeo vigilància, avisos per megafonia, cartells d'advertiment, entre 
d'altres, als aparcaments de titularitat municipal, així com la instància a les empreses 
gestores dels aparcaments de titularitat privada a implementar aquest reforç. 
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Augmentar la coordinació de Guàrdia Urbana amb els Mossos d'Esquadra per dur a 
terme les investigacions necessàries amb la finalitat de desarticular possibles bandes 
organitzades l'activitat de les quals és el robatori en aparcaments.

Intervenen les Sres. i els Srs.: Sierra, Baró, Martí Galbis, Bou, Benítez, Barceló i Batlle.

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

APROVADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

13. – (M1923/4000) 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 el grau d’execució de les propostes dels grups municipals 
aprovades en les Comissions i el Plenari del Consell Municipal. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Bou, Gassol, Mascarell, Sierra, Benítez, Barceló i Batlle.

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

APROVADA

El Sr. Martí Grau s’incorpora a la sessió.

Del Grup Municipal Valents:

14. – (M1923/3970) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció insta el Govern Municipal a incrementar la presència de la Guàrdia Urbana 
i sol·licitar a la Generalitat més efectius dels Mossos d’Esquadra als barris de 
Pedralbes i Tres Torres, per realitzar patrullatge especial als punts més conflictius on 
es denuncien més robatoris a domicilis. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Benítez, Baró, Martí Galbis, Sierra, Bou, Barceló i Batlle.

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

APROVADA
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/3972) Que s’iniciïn els tràmits pertinents per la concessió de la Medalla d’Or 
al Mèrit Esportiu a la Laia Palau i Altés, en reconeixent a la seva carrera esportiva i la 
seva tasca de visualització i professionalització de l’esport femení. 

Intervenen la Sra. Alamany i el Sr. Batlle.

ACCEPTAT

El Sr. Serra s’incorpora a la sessió.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

16. – (M1923/3981) Que el Govern Municipal tingui en compte protocolàriament i d'una 
manera més activa als representants dels grups de l'oposició del Consell Plenari pels 
actes oficials de l'Ajuntament de Barcelona a l'hora d'otorgar premis, medalles, 
reconeixements, així com als actes inaugurals i actes institucionals. 

Intervenen els Srs. Martí Galbis i Martí Grau.

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

17. – (M1923/3990) Que l'equip de govern estudiï i analitzi els beneficis dels smart 
contracts a través de la tecnologia blockchain i efectuï una prova pilot de la seva 
implantació i ús en matèria de contractació i d'atorgament de subvencions.

Intervenen el Sr. Sierra i la Sra. Ballarín.

ACCEPTAT

18. – (M1923/3991) Que l'equip de govern disposi dels efectius de Guàrdia Urbana 
suficients i prengui les accions i mesures oportunes amb la finalitat d'erradicar el 
fenomen top manta de la ciutat de Barcelona.

Intervenen els Srs. Sierra i Batlle.

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

19. – (M1923/4001) Instar el govern municipal a què, en el termini d’un mes, ens faci 
arribar el registre de trucades dels veïns de Sants a la Guàrdia Urbana per problemes 
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de convivència amb els ocupants de Can Vies, així com els expedients oberts durant 
aquest mandat, tant administratius com policials en relació a les queixes formulades 
pels veïns. 

Intervenen els Srs. Bou i Serra.

ACCEPTAT

20. – (M1923/4002) Instar el Govern municipal a presentar en el termini de 2 mesos un 
calendari de les consultes ciutadanes sobre els grans projectes de ciutat que té previst 
realitzar fins al final del mandat. 

Intervenen els Srs. Bou i Serra.

NO ACCEPTAT

De Regidora no adscrita:

21. – (M1923/3935) Instem el Govern Municipal a activar i ampliar el control de Guàrdia 
Urbana i Mossos d’Esquadra a la zona de la Rambla, Gòtic i Raval per actuar davant de 
captadors que ofereixen serveis de ‘Coffee Shop’ i venda de drogues a la via pública i 
fer seguiment d’aquells locals que puguin ser sospitosos de vendre drogues. 

Intervenen la Sra. Barceló i el Sr. Batlle.

ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

22. – (M1923/3977) Té previst el Govern municipal, en compliment de l’art. 14 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, tornar a incloure la possibilitat tramitar de forma presencial a les OAC les 
sol·licituds de beques i ajuts, com a mesura per facilitar l’accessibilitat a la ciutadania 
amb risc d’exclusió, i com a mesura per descongestionar i evitar els problemes crònics 
de saturació del portal web?

Intervenen la Sra. Gassol i el Sr. Batlle.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

23. – (M1923/3979) Quin és el capteniment del Govern Municipal sobre les queixes del 
SEM, GUB i Bombers de Barcelona de l'urbanisme d'aquest Govern Municipal que els 
estaria dificultant dur a terme les seves tasques de seguretat i prevenció amb 
l'eficiència i rapidesa necessàries? 
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Intervenen el Srs. Martí Galbis i Batlle.

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

24. – (M1923/3976) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició amb número de 
registre M1923/2825, atesa a la Comissió de de Presidència, Drets de la Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció el 17 de novembre de 2021 amb el següent 
contingut:La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda: PRIMER.- Reclamar al Govern municipal que iniciï, en el termini 
màxim de 3 mesos, negociacions amb el Govern de l’Estat per tal d’obtenir la cessió 
de la titularitat d’aquells edificis i terrenys, sense ús o amb un ús no adequat, que són 
propietat de l’Estat a la ciutat de Barcelona. SEGON.- Instar el Govern municipal a 
reclamar al Govern espanyol el traspàs de la titularitat de la propietat del Centre 
Comercial "El Centre de la Vila" de la Vila Olímpica del Poblenou, a l’Ajuntament de 
Barcelona, en un termini màxim de 3 mesos. 

Intervenen la Sra. Alamany i el Sr. Martí Grau.

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

25. – (M1923/3987) Que el Govern municipal informi de l'estat d'execució de la Proposició 
aprovada a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció del mes d'abril de 2022 amb el següent redactat: (M1923/3766) La 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
acorda que el Govern municipal desenvolupi i posi en funcionament abans de l’estiu, 
un pla de seguretat i civisme al conjunt del barri del Parc i la Llacuna del Poblenou, per 
evitar i prevenir els episodis d’incivisme que el veïnat de la zona pateix a causa dels 
botellots. 

Intervenen els Srs. Mascarell i Batlle.

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

26. – (M1923/3988) Que el Govern municipal informi de l’estat d’execució del prec acceptat 
en aquesta Comissió el passat 15 de setembre de 2021 amb el següent text: 
(M1923/2522) Que el Govern Municipal actualitzi i intensifiqui la implementació del 
Pla d’acció de senglars amb les mesures necessàries per a controlar la població dels 
porcs senglars a Barcelona, per tal de minimitzar l’impacte i el perill d’aquest animal 
en la ciutat degut a l’augment d’incidències detectades. 
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Intervenen els Srs. Sierra 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 14.12 h.
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