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

Sessió de 16 de febrer de 2022

ACTA

A la Sala Lluís Companys de la Casa de la Ciutat, el 16 de febrer 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.  Regidor Albert Batlle 
Bastardas. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jordi Martí Grau, Marc Serra 
Solé, Jordi Rabassa Massons, Laia Bonet Rull, Montserrat Ballarín Espuña, Jordi 
Coronas i Martorell, Gemma Sendra i Planas, Marina Gassol i Ventura, Jordi Martí 
Galbis, Francina Vila i Valls, Francisco Sierra López, Josep Bou Vila, Óscar Benítez 
Bernal i María Magdalena Barceló Verea, assistits per l'assessora jurídica, la Sra. Anna 
Martori Salichs, que actua per delegació del secretari general i que certifica.

També hi és present la Ima. Sra. Eva Baró i Ramos.

Excusen la seva absència l’Im. Sr. Eloi Badia Casas i la Ima. Sra. Elisenda Alamany i
Gutiérrez.

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 anterior, sessió ordinària celebrada el 19 de 
gener 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, Valents i regidora no adscrita 
Sra. Barceló. APROVADA

El Sr. Bou s’incorpora a la sessió.

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

1. – De la gerent municipal, de 10 de desembre de 2021, que adjudica a Knowledge 
Sharing Network, SL. el contracte relatiu a l'estudi per quantificar el potencial de 
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creació d'ocupació de l'acció municipal en l'actual mandat 2019-2023, per als exercicis 
2021-2022, i per un import de 17.545,00 euros (IVA inclòs). 

2. – (21004625) De la gerent municipal, de 10 de desembre de 2021, que adjudica a 
Futurefunded, SL. el contracte relatiu al servei de creació de l'Equity Tech Hub 
Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 15.004,00 euros (IVA 
inclòs). 

3. – (20229203) Del gerent del districte de l'Eixample, de 13 de desembre de 2021, que 
adjudica a Colectic SCCL el contracte relatiu al servei per millorar les competències 
digitals de les entitats del districte de l'Eixample per relacionar-se amb l'Administració, 
per als exercicis 2021-2022, i per un import de 7.260,00 euros (IVA inclòs). 

4. – (21004160) Del gerent de recursos, de 14 de desembre de 2021, que adjudica a 
Webprogart, Sociedad Limitada el contracte relatiu als serveis de disseny informes 
CESB i canvi de plataforma, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 14.822,50 
euros (IVA inclòs). 

5. – De la gerent municipal, de 14 de desembre de 2021, que adjudica a Producciones Mic, 
SL. el contracte relatiu al disseny i la maquetació dels informes anuals de l'Agenda 
2030 de Barcelona per als anys 2021 i 2022, per als exercicis 2021-2022, i per un 
import de 15.705,80 euros (IVA inclòs). 

6. – (20224004) De la gerent municipal, de 14 de desembre de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al servei d'assistència veterinària i subministrament de productes farmacèutics 
i sanitaris per als gossos de la secció canina de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per als 
exercicis 2022-2024, i per un pressupost base de licitació de 74.858,73 euros (IVA 
inclòs). 

7. – Del gerent del districte de Nou Barris, de 14 de desembre de 2021, que adjudica a UTE 
ABD ABD Ecoserveis el contracte relatiu al servei d'acompanyament en el procés de 
regularització del servei de subministrament elèctric al barri de Torre Baró del 
districte de Nou Barris, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 14.738,96 euros 
(IVA inclòs). 

8. – Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 14 de desembre de 
2021, que amplia l'autorització i disposició de la despesa per un import de 2.351,06 
euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als serveis veterinaris externs per donar 
cobertura a les necessitats d'atenció dels animals recollits al centre d'acollida 
d'animals de companyia de Barcelona adjudicat a Animalia BCN, SL, per a l'exercici 
2021. 

9. – (141/2021) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 15 de desembre de 
2021, que adjudica a Técnicas Rehab. y Constr., SL. el contracte relatiu a les obres 
d'adequació i millora de 8 equipaments per corregir riscos laborals de nivell alt i mitjà, 
al districte de Sarrià-Sant Gervasi, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 
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120.457,48 euros (IVA inclòs). 

10. – Del gerent de recursos, de 16 de desembre de 2021, que reajusta les anualitats de 
l'autorització i disposició de la despesa per un import de 16.004,20 euros (IVA inclòs) 
del contracte relatiu a l'encàrrec d'obra, la documentació, la redacció, el dibuix de 
plànols i la cessió de drets d'explotació del llibre "Zona Franca-La Marina: un barri de 
barris", adjudicat a Bestraten Hormias Arquitectura, SLP, amb càrrec als exercicis 
2021-2022. 

11. – (21004154) Del gerent de recursos, de 16 de desembre de 2021, que adjudica a 
Innovación y Consultoría en Polític. el contracte relatiu al servei d'assistència tècnica 
per a l'elaboració de dictàmens i pla de mandat del Consell Econòmic i Social de 
Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 15.427,50 euros (IVA 
inclòs). 

12. – De la gerent municipal, de 16 de desembre de 2021, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu a la 
gestió, dinamització de l'equipament i explotació, manteniment i/o reparació de tota 
la maquinària de l'Ateneu de Fabricació Digital La Fàbrica del Sòl, per als exercicis 
2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 238.628,08 euros (IVA inclòs). 

13. – (20190426) De la gerent municipal, de 16 de desembre de 2021, que prorroga per un 
període comprès des del 08.01.2022 fins al 07.01.2024 el contracte relatiu als serveis 
de consergeria del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona, adjudicat 
a UTE Auria Fil-Taller Auria Centre, per als exercicis 2022-2024, i per un import de 
174.369,16 euros (IVA inclòs). 

14. – De la gerent municipal, de 17 de desembre de 2021, que adjudica a AS Apaecatalunya 
(PR Animal Exot) el contracte relatiu als serveis d'atenció d'incidències amb animals de 
no companyia perduts, ferits o abandonats a la ciutat de Barcelona, per als exercicis 
2021-2022, i per un import de 96.800,00 euros (IVA inclòs). 

15. – De la gerent municipal, de 17 de desembre de 2021, que reajusta les anualitats de 
l'autorització de la despesa per un import de 18.376,61 euros (IVA inclòs) del 
contracte relatiu al suport tècnic per a la coordinació, gestió, redacció de continguts i 
manteniment dels suports en línia de les polítiques del temps, amb càrrec als exercicis 
2021-2022. 

16. – Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 17 de desembre de 
2021, que prorroga per un període comprès des del 9.01.2022 fins al 8.01.2023, el 
contracte relatiu al servei d'actualització i dinamització de continguts per al web i 
xarxes socials del comissionat de l'Agenda 2030, adjudicat a Playbrand, SL., per als 
exercicis 2022-2023, i per un import de 39.930,00 euros (IVA inclòs). 

17. – (20214365) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 20 de desembre de 2021, 
que reajusta l'autorització i disposició de la despesa per un import de 18.146,98 euros 
(IVA inclòs) del contracte relatiu al subministrament de cascos operatius per a la 
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Unitat de Reforç Emergència i Proximitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 
adjudicat a Saborit International, SL., amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

18. – (20194586) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 20 de desembre de 2021, 
que aprova la liquidació del contracte relatiu al subministrament, en la modalitat 
d'arrendament, de 30 escúters elèctrics amb distintius i de segon ús, per a la Guàrdia 
Urbana de Barcelona, amb saldo final favorable a l'Ajuntament de Barcelona per un 
import d'11.259,29 euros. 

19. – (20214363) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 20 de desembre de 2021, 
que adjudica a Inetum España, SA. el contracte relatiu als serveis de desenvolupament 
de l'aplicació d'informes d'actuació i d'intervenció dels bombers de l'Ajuntament de 
Barcelona, contractació derivada de l'Acord Marc de l'Ajuntament de Barcelona, lot 3-
Construcció J2EE, amb càrrec als exercicis 2021-2022, i per un import de 148.830,00 
euros (IVA inclòs). 

20. – Del gerent de recursos, de 20 de desembre de 2021, que reajusta les anualitats de 
l'autorització de la despesa per un import de 13.995,67 euros (IVA inclòs) del 
contracte relatiu a la conservació, neteja, restauració, guarda i col·locació de les 
catifes historicoartístiques de l'Ajuntament, amb càrrec als exercicis 2021-2023. 

21. – Del gerent de recursos, de 20 de desembre de 2021, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu als 
serveis de restauració, de reenquadernació i de conservació preventiva de la 
documentació dels arxius següents: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, 
Arxiu Central de la Gerència d'Ecologia Urbana, Arxiu Municipal Districte Eixample, 
Arxiu Municipal Districte Sants-Montjuïc, Arxiu Municipal Districte Les Corts, Arxiu 
Municipal Districte Sarrià-Sant Gervasi, Arxiu Municipal Districte Gràcia, Arxiu 
Municipal Districte Horta-Guinardó, Arxiu Municipal Districte Nou Barris, Arxiu 
Municipal Districte Sant Andreu i Arxiu Municipal Districte Sant Martí, amb càrrec als 
exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 162.030,61 euros (IVA 
inclòs). 

22. – (33/18) Del gerent de recursos, de 20 de desembre de 2021, que cancel·la i/o retorna 
a Grom Place, SL. la garantia definitiva d'import 17.500,00 euros constituïda per 
respondre del compliment del contracte relatiu a la realització de les adaptacions de 
la creativitat de les campanyes i accions de comunicació de l'Ajuntament de 
Barcelona, amb càrrec a l'exercici 2021. 

23. – (20211077) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 20 de desembre de 2021, 
que adjudica a Producciones MIC, SL. el contracte relatiu als serveis de disseny gràfic, 
adaptació d'originals i maquetació dels elements de comunicació que donen suport al 
departament de Comunicació del districte de Sants-Montjuïc, per a l'exercici 2022, i 
per un mport de 30.321,20 euros (IVA inclòs). 

24. – (20214258) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 20 de desembre de 2021, 
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
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8.957,03 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al subministrament de complements 
de vestuari policial per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, adjudicat a Satara 
Seguridad, SL., per als exercicis 2021-2022, amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

25. – (20194297) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 20 de desembre de 2021, 
que cancel·la i/o retorna a Interpret Solutions, SL. la garantia definitiva d'import 
3.940,00 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al 
servei d'interpretació i traducció per a la Unitat Territorial 1 de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona, amb càrrec a l'exercici 2021. 

26. – (20214288) De la gerent municipal, de 21 de desembre de 2021, que anul·la la 
disposició de la despesa per un import de 157.280,64 euros (IVA inclòs) del contracte 
relatiu a l'actualització de la solució d'enregistrament i reproducció de veu NICE NIM 
4.1 de la SCC a NICE Engage i manteniment correctiu i preventiu anual per al sistema, 
adjudicat a Alava Ingenieros Telecom, SL., amb càrrec als exercicis 2021-2024. 

27. – De la gerent municipal, de 21 de desembre de 2021, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al 
servei d'elaboració de les actes de les sessions ordinàries i extraordinàries d'òrgans de 
govern i participació del districte de Les Corts, reservada la participació a centres 
especials de treball, per als exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de licitació 
de 38.129,52 euros (IVA inclòs). 

28. – De la gerent municipal, de 21 de desembre de 2021, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al 
subministrament de material de conservació i preservació de documentació textual, 
gràfica i fotogràfica dels Arxius Municipals de Districte, l'Arxiu Municipal 
Contemporani de Barcelona i les dependències de la gerència de Recursos de 
l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de 
licitació de 52.447,57 euros (IVA inclòs). 

29. – (21004453) Del gerent de recursos, de 21 de desembre de 2021, que adjudica a Pegi 
Engineering, SLP el contracte relatiu a la direcció d'obra del vessant d'instal·lacions en 
l'obra de reforma de la planta 3a de l'edifici MediaTIC situat al carrer Roc Boronat, 117 
de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 6.037,90 euros. 

30. – (20211193) Del gerent del districte de Gràcia, de 21 de desembre de 2021, que 
adjudica a Auservi Group Seguridad y Vigilancia, SL. el contracte relatiu al servei de 
vigilància, seguretat i protecció de béns per tal de tenir cura de les infraestructures 
(carpa de 6x12 m i de 5 carpes de 3x3 m del material de dinamització desat a l'interior 
i de les taules i cadires) per part d'un/a vigilant de seguretat privada a la plaça de la 
Vila de Gràcia , per als exercicis 2021-2022, i per un import de 2.879,80 euros (IVA 
inclòs). 

31. – (20211179) Del gerent del districte de Gràcia, de 21 de desembre de 2021, que 
adjudica a Totcarpes Global Events, SL. el contracte relatiu al lloguer i muntatge de 5 
carpes de 3x3 m i d'una carpa tipus pavelló 10 x 8 m amb parets de PVC a la plaça de 
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la Vila de Gràcia, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 5.287,70 euros (IVA 
inclòs). 

32. – De la gerent municipal, de 21 de desembre de 2021, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al 
servei de reconeixements mèdics i comprovació de causes d'exclusió dels processos 
selectius del cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del cos del Servei d'Extinció i 
Prevenció d'Incendis, per als exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de licitació 
de 165.704,97 euros (IVA exempt). 

33. – Del gerent del districte de Nou Barris, de 22 de desembre de 2021, que reajusta les 
anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 10.172,44 euros
(IVA inclòs) del contracte relatiu a la dinamització comercial del barri del Turó de la 
Peira, Can Peguera, Vilapicina-Torre Llobeta, adjudicat a Coodin, SCCL, lot 4, amb 
càrrec als exercicis 2021-2022. 

34. – (20214009) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 22 de desembre de 2021, 
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
41.624,00 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al subministrament de munició de 
dotació per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, adjudicat a Omena Tecnologies, SLU, 
amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

35. – (20214291) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 22 de desembre de 2021, 
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
117.078,39 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al subministrament de 5 monitors 
desfibril·ladors per al Servei Sanitari del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció 
d'incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat Philips Ibérica, SA., 
amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

36. – (20214423) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 22 de desembre de 2021, 
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
18.967,55 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al subministrament de cadires 24 
hores per a la Sala Conjunta de Comandament de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 
amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

37. – (147/2021) De la gerent municipal, de 23 de desembre de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu als serveis auxiliars d'informació, atenció al públic, consergeria i altres serveis 
de suport a la seu i a la subseu administrativa del districte de Sarrià-Sant Gervasi, per 
als exercicis 2022-2024, i per un pressupost base de licitació de 104.907,00 euros (IVA 
inclòs). 

38. – (20214132) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 23 de desembre de 2021, 
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
18.148,79 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al subministrament de mobiliari de 
reposició de la continuació de línia, no homologat, per a la gerència de Seguretat i 
Prevenció, adjudicat a Moresquared, SL., amb càrrec als exercicis 2021-2022. 
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39. – (0272/19) Del gerent de recursos, de 23 de desembre de 2021, que cancel·la i/o 
retorna a Edenred España, SA. la garantia definitiva d'import 3.608,32 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al subministrament i 
gestió de xecs restaurant destinats als conductors del Parc Mòbil, amb càrrec a 
l'exercici 2021. 

40. – (20190099) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 24 de 
desembre de 2021, que cancel·la i/o retorna a Duocan Educació Canina, SCP la 
garantia definitiva d'import 9.153,69 euros constituïda per respondre del compliment 
del contracte relatiu al servei d'educació canina per als gossos del CAACB i altres
centres col·laboradors i servei de passejadors/es de gossos amb requeriments de 
comportament, amb càrrec a l'exercici 2021. 

41. – (20190152) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 24 de 
desembre de 2021, que cancel·la i/o retorna al Sr. Ricard Adan Milanés la garantia 
definitiva d'import 1.751,65 euros constituïda per respondre del compliment del 
contracte relatiu al servei de suport al programa de control de colònies de gats urbans 
a la ciutat de Barcelona (Punt d'esterilització del Viver Tres Pins), amb càrrec a 
l'exercici 2021. 

42. – Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Coordinació Territorial i Esports, de 24 de desembre 
de 2021, que prorroga per un període comprès des del 4.02.2022 fins al 17.10.2022, el 
contracte relatiu al subministrament de blat de moro tractat amb nicarbazina i servei 
per a la seva distribució i retirada per al control de la població de coloms a Barcelona, 
mitjançant la reducció de la natalitat amb nicarbazina, adjudicat a Zooethics Ethical 
Animal Projects, SL., per a l'exercici 2022, i per un import de 104.985,64 euros (IVA 
inclòs). 

43. – Del gerent de recursos, de 24 de desembre de 2021, que reajusta les anualitats de 
l'autorització i disposició de la despesa per un import de 25.000,00 euros (IVA inclòs) 
del contracte relatiu a l'execució d'obres d'instal·lació dels quadres generals de baixa 
tensió dels edificis nou i novíssim i la creació de la sala tècnica per allotjar el quadre al 
soterrani de l'edifici nou, amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

44. – (20203003) Del gerent del districte de Sant Martí, de 24 de desembre de 2021, que 
reajusta les anualitats per un import de 3.787,60 euros (IVA inclòs) del contracte 
relatiu al subministrament de vestuari i equips de protecció individual per als plans 
ocupacionals de l'any 2020 del districte de Sant Martí, adjudicat al Sr. Jordi Cuevas 
Huguet, amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

45. – (20184251) De la gerent municipal, de 24 de desembre de 2021, que prorroga per un 
període comprès des de l'1.01.2022 fins al 28.02.2022, el contracte relatiu al 
subministrament mitjançant lloguer de 7 vehicles destinats al servei de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona, adjudicat a Avis Alquile un Coche, SA., per a l'exercici 2022, i per 
un import de 7.383,98 euros (IVA inclòs). 



CCM 2/22 Presidencia 8/34

46. – (20192000) De la gerent municipal, de 24 de desembre de 2021, que prorroga per un 
període comprès des del 4.04.2022 fins al 3.04.2023, el contracte relatiu a les gestions 
cíviques, lot 1, adjudicat a Ernst&Young, per a l'exercici 2022, i per un import de 
24.870,68 euros (IVA inclòs). 

47. – (125/2021) De la gerent municipal, de 24 de desembre de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu als serveis de fotografia i vídeo del districte de Sarrià-Sant Gervasi, lots 1, 2 i 3, 
per als exercicis 2022-2024, i per un pressupost base de licitació de 45.980,00 euros 
(IVA inclòs). 

48. – (20224014) De la gerent municipal, de 24 de desembre de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al servei d'inspeccions tècniques de vehicles de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona i del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament a 
l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de 
licitació de 38.720,00 euros (IVA inclòs). 

49. – (20192000) De la gerent municipal, de 24 de desembre de 2021, que prorroga per un 
període comprès des del 4.04.2022 fins al 3.04.2023, el contracte relatiu als serveis 
d'auditoria Rev. c. just.conv.subven, lot 2, adjudicat a Ernst&Young, per a l'exercici 
2022, i per un import de 6.217,67 euros (IVA inclòs). 

50. – (141/2020) De la gerent municipal, de 24 de desembre de 2021, que allibera 
l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu al Servei d'Educadors 
Cívics del districte d'Horta-Guinardó, per a l'exercici 2021, i per un import de 
56.408,26 euros (IVA inclòs). 

51. – (20184251) De la gerent municipal, de 24 de desembre de 2021, que prorroga per un 
període des de l'1.01.2022 fins al 28.02.2022 el contracte relatiu al subministrament, 
mitjançant arrendament, de 8 vehicles destinats al servei de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona (lot 2: 1 vehicle de segment mig, grup C), adjudicat a Avis Alquile un Coche, 
SA., per a l'exercici 2022, i per un import de 1.182,24 euros (IVA inclòs). 

52. – (20213004) Del gerent del districte de Sant Martí, de 24 de desembre de 2021, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
150.895,17 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al subministrament i obres per a la 
substitució de les bombes de calor de la Biblioteca Xavier Benguerel i l'Arxiu Municipal 
del districte de Sant Martí, adjudicat a Fricor Servei Integral, SL., amb càrrec als 
exercicis 2021-2022. 

53. – (20214108) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 27 de desembre de 2021, 
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
6.489,53 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al subministrament de calçat de 
seguretat i de plantilla per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, adjudicat a El Corte 
Inglés, SA., amb càrrec als exercicis 2021-2022. 



CCM 2/22 Presidencia 9/34

54. – (20214051) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 27 de desembre de 2021, 
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
49.912,50 euros del contracte relatiu al subministrament d'equips de protecció 
individual definits: botes de mitja canya (i") per a la UREP (GUB) per a la gerència de 
Seguretat i Prevenció, adjudicat a El Corte Inglés, SA., amb càrrec als exercicis 2021-
2022. 

55. – (030/2020) De la gerent municipal, de 27 de desembre de 2021, que allibera la 
disposició de la despesa del contracte relatiu a la impressió de materials de 
comunicació del districte d'Horta Guinardó, adjudicat a Vilar Abella, SL., per a l'exercici 
2021, i per un import de 4.083,75 euros (IVA inclòs). 

56. – Del gerent de persones i desenvolupament organitzatiu, de 27 de desembre de 2021, 
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
27.830,00 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei d'assessorament, 
assistència, representació i defensa en judici davant dels jutjats i tribunals de la 
jurisdicció social i la representació i defensa davant la Inspecció de Treball i altres 
organismes laborals, amb càrrec als exercicis 2021-2023. 

57. – Del gerent d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 27 de desembre de 2021, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
33.600,19 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als serveis per a la secretaria tècnica 
per al projecte Barcelona Innovation Coast (BIC), amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

58. – Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 27 de desembre de 
2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un 
import de 10.890,00 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la conceptualització i 
disseny d'una campanya per comunicar l'acció per a l'Agenda 2030 de Barcelona amb 
adaptacions gràfiques i de missatge per a accions de comunicació específiques 
vinculades a la Campanya, amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

59. – (20170097) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 28 de 
desembre de 2021, que cancel·la i/o retorna a la Universitat Autònoma de Barcelona 
la garantia definitiva d'import 2.923,97 euros constituïda per respondre del 
compliment del contracte relatiu als serveis de direcció i coordinació científica de la 
parametrització de la població de coloms, amb càrrec a l'exercici 2021. 

60. – (067/2018) De la gerent municipal, de 28 de desembre de 2021, que prorroga per un 
període comprès des de l'1.01.2022 fins al 31.03.2022, el contracte relatiu al suport 
als accessos, informació i repartiment de la correspondència, adjudicat a Can Cet 
Centre d'Inserció Sociolaboral, per a l'exercici 2022, i per un import de 26.294,81 
euros (IVA inclòs). 

61. – (20211002) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 28 de desembre de 2021, 
que allibera la disposició de la despesa del contracte relatiu al servei d'impressió, 
manipulació, empaquetat, transport i, si escau, emmagatzematge, col·locació i 
retirada del material comunicatiu per a la difusió de la informació municipal, 



CCM 2/22 Presidencia 10/34

activitats i programes del districte de Sants-Montjuïc, amb càrrec a l'exercici 2021, i 
per un import de 1.600,00 euros (IVA inclòs). 

62. – De la gerent municipal, de 28 de desembre de 2021, que reajusta les anualitats de 
l'autorització i disposició de la despesa per un import de 30.828,71 euros (IVA inclòs) 
del contracte relatiu a l'assessorament per incorporar elements de comunicació clara 
en el disseny i la comunicació dels serveis municipals, adjudicat a Prodigioso Volcán, 
SL., amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

63. – (20211013) Del gerent del districte de Sant Martí, de 29 de desembre de 2021, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
15.466,81 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a 45 estudis de caracterització 
acústica en diversos espais del districte de Sant Martí, destinats a la celebració 
d'actes, adjudicat a Audiotec, amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

64. – (0872/18) Del gerent de recursos, de 29 de desembre de 2021, que cancel·la i/o 
retorna a Imesapi, SA. la garantia definitiva d'import 4.663,62 euros constituïda per 
respondre del compliment del contracte relatiu a les obres de reforma de la planta 
primera de l'edifici del carrer Escar, 1, amb càrrec a l'exercici 2021. 

65. – De la gerent municipal, de 29 de desembre de 2021, que reajusta les anualitats de 
l'autorització i disposició de la despesa per un import de 3.381,90 euros (IVA inclòs) 
del contracte relatiu al treball de camp estudi plaça de les Glòries i el seu entorn; 
realització de 670 entrevistes domiciliàries a persones residents a Barcelona, adjudicat 
a Opinòmetre, SL., amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

66. – (21003692) Del gerent de recursos, de 29 de desembre de 2021, que reajusta les 
anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import d'1.815,00 euros 
(IVA inclòs) del contracte relatiu a la direcció d'obra de la baixa tensió i legalització 
elèctrica de la reforma de les plantes 3a i 4a de l'edifici del carrer Escar, 1, adjudicat a 
Armengol&Ros Consultors i Associats, SLP, amb càrrec als exercicis 2021-2022.

67. – (20010998) Del gerent del districte de Nou Barris, de 29 de desembre de 2021, que 
prorroga el contracte relatiu al servei de desenvolupament del Projecte Nou Barris 
Digital, adjudicat a La Fàbrica@SCCL, per a l'exercici 2022, i per un import de 
53.140,78 euros (IVA inclòs). 

68. – (20202081) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 30 de desembre de 2021, 
que allibera l'autorització i la disposició de la despesa del contracte relatiu al 
subministrament de cabines sanitàries portàtils per a esdeveniments a la via pública 
del districte de Sants-Montjuïc, adjudicat a Wcloc Saniberica, SL, amb càrrec a 
l'exercici 2021, i per un import d'11.000,00 euros (IVA inclòs). 

69. – (067/2018) De la gerent municipal, de 30 de desembre de 2021, que 
ratifica l'aixecament de la suspensió del contracte relatiu als serveis d'atenció, 
informació bàsica i derivació de persones usuàries, repartiment i tasques auxiliars de 
recepció als usuaris en diferents equipaments del districte d'Horta-Guinardó a Can 
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CET, Centre d'Inserció Sociolaboral. 

70. – (067/2018) De la gerent municipal, de 30 de desembre de 2021, que reconeix l'import 
d'indemnització a favor de Can CET Centre d'Inserció Sociolaboral per la suspensió del 
contracte relatiu als serveis d'atenció, informació bàsica i derivació de persones 
usuàries, repartiment i tasques auxiliars de recepció als usuaris en diferents 
equipaments del districte d'Horta-Guinardó i autoritza la disposició de la despesa, per 
un import d'1.398,10 euros, pel període dels mesos de gener, febrer i març de 2021. 

71. – (067/2018) De la gerent municipal, de 30 de desembre de 2021, que reconeix l'import 
d'indemnització a favor de Can CET Centre d'Inserció Sociolaboral per la suspensió del 
contracte relatiu als serveis d'atenció, informació bàsica i derivació de persones 
usuàries, repartiment i tasques auxiliars de recepció als usuaris en diferents 
equipaments del districte d'Horta-Guinardó i autoritza la disposició de la despesa, per 
un import de 434,51 euros, pel període d'1.04.2021 al 25.04.2021. 

72. – (21004055) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 30 de 
desembre de 2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la 
despesa per un import de 3.915,00 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a 
l'elaboració de Pla de transició digital justa de l’Ajuntament de Barcelona per al 
període 2022-2026, amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

73. – (1038/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 30 de desembre de 2021, 
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
8.385,30 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a l'elaboració d'un informe pericial en 
relació amb la necessitat de constituir la servitud de pas del carrer Gran de Sant 
Andreu, 202, fins al recinte de la Fabra i Coats, adjudicat a Prodeca Barcelona, SL., 
amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

74. – Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 31 de desembre de 
2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un 
import de 16.762,52 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la gestió del servei 
municipal d'esterilització de gats de carrer, situat al viver Tres Pins, adjudicat al Sr. 
Ricard Adán Milanes, amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

75. – (20219102) Del gerent del districte de l'Eixample, de 31 de desembre de 2021, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
10.545,93 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al control d'accessos a la Seu del 
districte de l'Eixample, adjudicat a Integración Social de Minusválidos, amb càrrec als 
exercicis 2021-2023. 

76. – (20219301) Del gerent del districte de l'Eixample, de 31 de desembre de 2021, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
4.414,08 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als serveis de digitalització, control de 
qualitat documental i suport a l'arxiu, als departaments de Llicències i Inspecció i de 
Serveis Jurídics del districte de l'Eixample, lot 1, adjudicat a Integración Social de 
Minusválidos, amb càrrec als exercicis 2021-2023. 
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77. – (2022 / 0074) De l'alcaldessa, de 14 de gener de 2022, que nomena el Sr. Christopher 
Casas Martínez, personal eventual, en el lloc de treball Assessor/a 3, adscrit/a a la 
Regidoria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, amb efectes del dia 10 de 
gener de 2022, amb el règim de plena dedicació. 

78. – (2022 / 0115) De l'alcaldessa, de 14 de gener de 2022, que nomena la Sra. Maria 
Carmen Cuartielles Arévalo, personal eventual, en el lloc de treball Assessor/a 3, 
adscrit/a al Grup Polític Municipal Barcelona pel canvi, amb efectes del dia 10 de 
gener de 2022, amb el règim de plena dedicació. 

79. – (2022 / 0176) De l'alcaldessa, de 31 de gener de 2022, que nomena el Sr. Miquel 
Trobat Llompart i la Sra. Laura Balado Funcasta personal funcionari de carrera de la 
categoria Gestor d'Administració General, de l'escala d'administració general, de 
conformitat amb la proposta del Tribunal qualificador del procés selectiu de 52 places 
de la categoria de Gestor d'Administració General de l'Ajuntament de Barcelona, 
mitjançantconcurs oposició, en torn lliure. 

80. – (2022 / 0138) De l'alcaldessa, de 31 de gener de 2022, que nomena personal 
funcionari de carrera de la categoria tècnic/a superior en Gestió, de l'escala 
d'administració especial, de conformitat amb la proposta del Tribunal qualificador del 
procés selectiu de 28 places de la categoria detècnic/a superior en Gestió, escala 
d'administració especial de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició, 
entorn lliure. 

81. – (49/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10 de gener 
de 2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i excloses del 
concurs 49/2021-C per a la provisió de quatre llocs de treball de Lletrat/da 
consistorial. 

82. – (22/2021-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10 de gener 
de 2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en la lliure designació 22/2021-L per a la provisió d'un lloc de 
treball de Director/a d'Estratègia i Avaluació de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI. 

83. – (1/2022-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, d'11 de gener de 
2022, que convoca la provisió per lliure designació de 2 llocs de treball 
d'administratiu/va qualificat/da de suport institucional. 

84. – (50/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 13 de gener 
de 2022, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses del 
concurs 50/2021-C per a la provisió de 9 llocs de treball d'Administratiu/iva expert/a. 

85. – (51/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 13 de gener 
de 2022, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses del
concurs 51/2021-C per a la provisió de 7 llocs de treball de Tècnic/a referent jurídic. 
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86. – (52/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 13 de gener 
de 2022, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses del 
concurs 52/2021-C per a la provisió de 30 llocs de treball d'Administratiu-iva 
qualificat. 

87. – (53/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 18 de gener 
de 2022, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses de la 
mobilitat voluntària horitzontal 53/2021-C dels llocs de treball d'Informador/a-
Tramitador/a, adscrits a Oficines d'Atenció Ciutadana del Servei d'Atenció Presencial 
del Departament de Serveis Presencials de la Direcció de Serveis d'Informació i 
Atenció Ciutadana de la Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports. 

88. – (1/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, d'1 de febrer de 
2022, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament d'Acollida a persones Migrades i Emigrades adscrit a la Gerència d'Àrea 
de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. 

89. – (2/2022-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, d'1 de febrer de 
2022, que convoca la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de Director/a de 
Serveis Generals adscrit a la Gerència del Districte de Gràcia. 

90. – (1/2022-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 3 de febrer de 
2022, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en la lliure designació 1/2022-L per a la provisió de 2 llocs de 
treball d'administratiu/va qualificat/da de suport institucional. 

91. – (50/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 2 de febrer 
de 2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i excloses del 
concurs 50/2021-C per a la provisió de 9 llocs de treball d'Administratiu/iva expert/a. 

92. – (51/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 2 de febrer 
de 2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i excloses del 
concurs 51/2021-C per a la provisió de 7 llocs de treball de Tècnic/a referent jurídic. 

93. – (52/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 2 de febrer 
de 2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i excloses del 
concurs 52/2021-C per a la provisió de 30 llocs de treball d'Administratiu-iva 
qualificat. 

94. – (9/2021) De l'alcaldessa, de 13 de gener de 2022, que aprova el canvi de denominació 
del carrer d'Enric Bargés per carrer de Dolors Batlle i Sunyer, al districte de Sants-
Montjuïc. 

95. – (10/2021) De l'alcaldessa, de 13 de gener de 2022, que aprova el canvi de 
denominació de la plaça del Poble Romaní per plaça del Poble Gitano, al districte de 
Gràcia. 
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96. – (14/2021) De l'alcaldessa, de 13 de gener de 2022, que aprova el canvi de 
denominació de la plaça d'Antonio López per plaça de d'Idrissa Diallo, per a 
l'emplaçament meitat de l'actual plaça d'Antonio López, entre el passeig d'Isabel II, 
carrer Consolat de Mar i Via Laietana, al districte de Ciutat Vella. 

97. – (15/2021) De l'alcaldessa, de 13 de gener de 2022, que aprova el canvi de 
denominació de la plaça d'Antonio López per plaça de Correus, per a l'emplaçament 
meitat de l'actual plaça d'Antonio López, entre el passeig de Colom, el carrer Fusteria i 
la Via Laietana, al districte de Ciutat Vella. 

Acords de la Comissió de Govern de 20 de gener de 2022

98. – (21001155) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 21001155 que té per objecte 
la conceptualització i desenvolupament creatiu, disseny gràfic i producció fins a 
màsters per a la comunicació d’informació de serveis, notificació d’actuacions, 
senyalització d’intervencions específiques i altres necessitats comunicatives de la 
Direcció de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona, a les empreses ARISTU & 
COMPANY UTE, FIRMA BRAND COMMUNICATION SL amb NIF B64111586, FOLCH 
STUDIO SL amb NIF B64307523, GROM PLACE SL amb NIF B65288995, KNOCK BRAND 
DESIGN SL amb NIF B65915522, MALABARS & POSTDATA UTE, TOORMIX HOUSE SL 
amb NIF B66829797, USTED I PRÀCTICA UTE, PIECE OF CAKE ADVERTISING GROUP SL 
amb NIF B87391561, BUZZ MARKETING NETWORKS SL amb NIF B64640204, 
DELICATESSEN IDEAS AGITADAS SL amb NIF B62780994, HELEFANTE DISSENY I 
COMUNICACIÓ SL amb NIF B66216094 i TWO SMALL SL amb NIF B62929161, per no 
haver assolit la puntuació mínima de 48 punts en la valoració dels criteris subjectes a 
judici de valor, d’acord amb la clàusula 10 dels plec de clàusules administratives 
particulars. REBUTJAR l’oferta i EXCLOURE l’empresa ODISEA BARCELONA SL amb NIF 
B62639695 del procediment de licitació per ser l’oferta presentada anormalment 
baixa, atès que no es considera justificat el baix valor del preu ofertat i no queda 
acreditada la viabilitat de la oferta econòmica, tot de conformitat amb la proposta de 
la Mesa de Contractació i d’acord amb allò establert a la clàusula 10 dels plec de 
clàusules administratives particulars i l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. ADJUDICAR el contracte núm. 21001155 
que té per objecte la conceptualització i desenvolupament creatiu, disseny gràfic i 
producció fins a màsters per a la comunicació d’informació de serveis, notificació 
d’actuacions, senyalització d’intervencions específiques i altres necessitats 
comunicatives, a la UTE ARAUNA 131, amb NIF U67892919, de conformitat amb la 
proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat, en 
ser considerada l'oferta més avantatjosa segons els criteris establerts al plec de 
clàusules administratives i la puntuació obtinguda, per un import màxim de 
242.000,00 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 
200.000,00 euros corresponen al preu net i 42.000,00 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor 
de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 20.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0705; un import (IVA inclòs) de 222.000,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
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D/22610/92522 0705. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la 
garantia definitiva en 10.000,00 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del 
contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte la 
Sra. ASSUMPTA BISBAL ADORNA. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

99. – (20224005_21004713) INICIAR l'expedient per a la contractació de "servei de 
manteniment preventiu i de reparacions d’avaries i danys o sinistres de motocicletes i 
escúters tèrmics i quads de la Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord amb les 
previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública 
sostenible.", amb núm. de contracte 21004713, mitjançant tramitació ordinària, amb 
la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
655.820,00 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor 
estimat d'1.300.800,00 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el 
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
AUTORITZAR l'esmentada despesa, amb pressupost net 542.000,00 euros i import de 
l'IVA de 113.820,00 euros al tipus del 21%; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 218.606,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/21400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 327.910,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21400/13211 
0400, un import (IVA inclòs) de 109.303,33 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/21400/13211 0400, sotmès a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a 
l’actual. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

100. – (20224031_21004873) APROVAR el projecte d'obres del contracte que té per objecte 
les obres de reforma de l’edifici situat al carrer Tàpies núm. 4, com a comissaria de 
Guàrdia Urbana de Barcelona, amb un pressupost base de licitació d'1.248.908,80 
euros IVA inclòs; NO SOTMETRE el projecte d’obres a informació pública d’acord amb 
el que disposa l’article 21 de la llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern que determina com a límit a la informació 
pública aquells casos en què el coneixement o divulgació de la informació comporti un 
perjudici a la seguretat pública. INICIAR l'expedient per a la seva execució, amb núm. 
de contracte 21004873, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert simplificat (art. 159, apartats 1 al 5 de la Llei de contractes del 
sector públic), amb un pressupost base de licitació d'1.248.908,80 euros (IVA inclòs) i 
un valor estimat d'1.135.371,63 euros; APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades, el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives 
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particulars reguladores del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
AUTORITZAR l'esmentada despesa d'1.248.908,80 euros, dels quals 
1.032.156,03 euros corresponen a l’import net i 216.752,77 euros a l’IVA, al tipus del 
21%, amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/63202/13212 0400; DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

101. – (20214349_21002727) ADJUDICAR el contracte núm. 21002727, que té per objecte 
"subministrament del menjar dels cavalls i gossos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 
d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de 
contractació pública sostenible" a GEFOSA SL amb NIF B61179040 de conformitat amb 
la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la 
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un 
import màxim de 294.876,09 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, 
dels quals 254.832,63 euros corresponen al preu net i 40.043,46 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 60.060,76 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22113/13211 0400; un 
import (IVA inclòs) de 50.517,78 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22113/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 80.081,01 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22113/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 67.357,03 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22113/13211 0400; un 
import (IVA inclòs) de 20.020,25 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22113/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 16.839,26 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22113/13211 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 12.741,63 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del 
contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l’empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués 
acordat l’aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la 
cap de Compres del DLI. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 27 de gener de 2022

102. – (365/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Àlex Albert Garcia Soteras 
(mat. 73375) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional d’Agent de la Guàrdia Urbana, amb destinació a la Sala 
Conjunta de Comandament de la Gerència de l’Àrea de Seguretat i Prevenció, on 
ocupa el lloc de treball d’Agent de la Guàrdia Urbana (16FC1BIBA02), i una segona 
activitat pública docent com a professor associat i de durada determinada a la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic 2021-2022, des del 
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01/10/2021 fins al 31/08/2022. La dedicació a la docència universitària serà a temps 
parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
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. 

103. – (415/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Patricia Feliu Cruz 
(mat. 78608) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
acumulació de tasques amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb 
destinació a la Regidoria d'Infància, Joventut i Persones Grans, on ocupa el lloc de 
treball d’Auxiliar Administrativa (14FC2BIBA01), i l’activitat privada per compte d'altri 
com a auxiliar administrativa realitzant tasques d'enquadernació a l'empresa 
Auxiliares de Artes Graficas Batlle SL. 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. 

104. – (18003434L02-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.02.2022 fins el 
31.01.2023, el contracte 18003434L02-004 que té per objecte "lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020 Lot 2- Districte de l’Eixample", adjudicat a 
l'empresa LA LLAUNA, SCCL, amb NIF F58184201, per un import total de 240.000,00 
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 20.000,00 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 16.528,93 euros i import IVA de 3.471,07 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0602, 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 220.000,00 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 181.818,18 euros i import IVA de 38.181,82 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0602. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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105. – (20000839-001) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el contracte 
20000839 que té per objecte l’arrendament en modalitat de rènting de vehicles 
adscrits a la Gerència de Recursos per als serveis tècnics i de representació, adjudicat 
a Ald Automotive SA amb NIF A80292667, consistent en la substitució de forma 
temporal de 4 vehicles marca Seat Leon model híbrid elèctric, que a causa de 
problemes de subministrament no poden ser lliurats amb la resta de vehicles, per 4 
vehicles Seat Leon model híbrid amb gas (matrícula 5221JSX, 5453JSX, 5454JSX i 
5455JSX) inclosos en el contracte número 16001694, fins la recepció efectiva dels 4 
vehicles híbrids elèctrics, d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. 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 COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

106. – (21XC0359) APROVAR el Conveni Marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), com a centre adscrit a 
la Universitat de Barcelona (UB), per acollir persones estudiants universitàries en 
pràctiques del grau de seguretat, amb efectes a partir de l’1 de març de 2022 i per una 
durada de quatre anys, prorrogables expressament per un període addicional de 
quatre anys. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, 
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. 

107. – (18003581 L03) ESTIMAR les al·legacions presentades el 24 de novembre de 2021 per 
l’empresa DESCOBERTA SLU, amb NIF B65433740, en el tràmit d’Audiència en el 
procediment de resolució de l’Acord marc (18003581L03) de serveis de dinamització 
de processos participatius de l'Ajuntament de Barcelona, del lot 3: processos adreçats 
a infants i joves, en relació a l’esmentada empresa, d’acord amb els principis de 
proporcionalitat, eficiència i bona administració, i segons l’informe de la Direcció de 
Serveis de Democràcia Activa de 19 de gener de 2022 que consta a l’expedient. 
CONSIDERAR com a un únic acte el no haver respost a les invitacions dels tres lots de 
la contractació basada (21002390, 21002391, 21002392) que té com a objecte la 
coordinació del procés participatiu de la ciutadania adolescent de Barcelona i 
dinamització d’aquest procés.DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció." 

Acords de la Comissió de Govern de 3 de febrer de 2022

108. – (426/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Diego José Calero Torta 
(mat. 24246) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional d’Intendent de la Guàrdia Urbana, amb destinació a la Unitat 
Territorial 10 de Sant Martí de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, on ocupa 
el lloc de treball d’Intendent - Guàrdia Urbana (27FA1CICD01), i l’activitat docent com 
a professor formador de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI), que forma 
part de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) pel curs acadèmic 
2021-2022, des del 06/09/2021 fins al 30/06/2022. La dedicació a la docència 
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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. 

109. – (435/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep David Clapés Socoró 
(mat. 27824) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de 
Bombers de Montjuïc de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat 
pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2020, 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. 

110. – (2021/485 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert Santiago 
Santiago (mat. 3005583) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb 
la categoria professional de Professor de Música, amb destinació a l’Escola Municipal 
de Música de l’Eixample de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, on ocupa el 
lloc base de treball de Professor de Música (24FA1BIBA01), i l’activitat privada per 
compte d’altri, al Colegio Hermanos Sagrado Corazón com a Professor de Música. La 
dedicació professional privada haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la 
Llei 53/1984, 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 
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desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. La present autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

111. – (2021/514 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Lidia Miralles 
Prunera (mat. 3100073), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina 
de programa amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació 
al Conservatori Municipal de Música de Barcelona de l’Institut Municipal d’Educació 
de Barcelona d'aquest Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de Professora de 
Música (24FA1BIBA01), i l’activitat privada per compte d’altri a la FUNDACIÓ JESUITES 
EDUCACIÓ-SEK com a Professora i Coordinadora de Música, durant el curs 2021-2022. 
La Sra. Lidia Miralles Prunera per si mateixa o a través de la FUNDACIÓ JESUITES 
EDUCACIÓ-SEK, de la qual ostenta el càrrec de Coordinadora de Música al Col·legi 
Jesuïtes Gràcia-Kostka, no podrà participar en els processos d’accés dels alumnes 
procedents del Col·legi Jesuïtes Gràcia-Kostka al Conservatori Municipal de Música 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. 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. 

112. – (2021/515 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat 
Lladó Gambín (mat. 3100074), entre la seva activitat municipal com a funcionària 
interina de programa amb la categoria professional de Professora de Música, amb 
destinació al Conservatori Municipal de Música de Barcelona de l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona d'aquest Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de 
Professora de Música (24FA1BIBA01), i l’activitat privada per compte d’altri a la 
Fundació Privada Taller de Musics com a Professora de Música. 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. 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. 
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113. – (1/2022 IMPU) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alejandro Mateos 
Alonso (mat. 12025209) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera 
amb la categoria professional de Tècnic Superior en Dret, desenvolupant el lloc de 
treball de Secretari Delegat (26FA1SLJU04) de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i 
la Qualitat de Vida, i l’activitat pública com a professor formador a l’Escola de Policia 
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. 

114. – (122/2021 IMI) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. José Javier Oro García 
(mat. 2000585), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Tècnic Superior de Tecnologies de la Informació i 
Comunicació (TIC), amb destinació al Departament d’Arquitectura de Sistemes 
d’Informació, de la Direcció d’Operacions i Sistemes de l’Institut Municipal 
d’Informàtica, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior de Tecnologies de la 
Informació i Comunicació (TIC) (22FA1BIBA24), i l’activitat privada per compte d’altri, 
com a professor del Col·legi Cultural Badalona (per impartir classes de cicles formatius 
d’informàtica). La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se 
en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

115. – (21000472L01) REBUTJAR les ofertes i EXCLOURE de la licitació a les empreses 
Ediciones del Núvol SLU NIF B66917048, per no haver presentat justificació requerida 
en temps i forma sobre l’oferta presentada per ser anormalment baixa, Ediciones 
Reunidas, SAU, NIF A08435497, i Premsa D’Osona SA, NIF A08447369, per ser les 
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ofertes presentades anormalment baixes, atès que no es considera justificat el baix 
valor dels preus oferts i no queda acreditada la viabilitat de les ofertes econòmiques, 
de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació, d’acord amb l’establert a 
la clàusula 10 dels plec de clàusules administratives particulars i l’article 149 de la 
LCSP. ADJUDICAR el contracte 21000472L01 que té per objecte "el servei de gestió de 
continguts" (producció de vuit números de la revista Barcelona Metròpolis) a Edicions 
Clariana SL, CIF B65474843, de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat, en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa segons els criteris establerts al plec de clàusules administratives i la 
puntuació obtinguda, per un import màxim de 291.020,74 euros IVA inclòs, en funció 
dels preus unitaris oferts. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 12.125,87 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92012 
0705; un import (IVA inclòs) de 145.510,36 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705; un import (IVA inclòs) de 
133.384,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/92012 0705. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la 
garantia definitiva en 13.203,06 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del 
contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la 
Sra. Núria Costa Galobart. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

116. – (21000472L02) REBUTJAR les ofertes i EXCLOURE les empreses Fons Gràfic SL, NIF. 
B60434818 i Producciones Mic SL, NIF B24301871 per ser les ofertes presentades 
anormalment baixes, atès que no es considera justificat el baix valor dels preus oferts i 
no queda acreditada la viabilitat de les ofertes econòmiques, de conformitat amb la 
proposta de la Mesa de Contractació, d’acord amb l’establert a la clàusula 10 dels plec 
de clàusules administratives particulars i l’article 149 de la LCSP. ADJUDICAR el 
contracte 21000472L02 que té per objecte "el servei de disseny i maquetació" 
(producció de vuit números de la revista Barcelona Metròpolis) a Folch Studio SL 
Albert Romagosa Casanova UTE amb CIF U67774604, de conformitat amb la proposta 
de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat, en ser 
considerada l'oferta més avantatjosa segons els criteris establerts al plec de clàusules 
administratives i la puntuació obtinguda, per un import màxim de 69.764,14 euros IVA 
inclòs, en funció dels preus unitaris oferts. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 34.882,08 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22703/92012 0705; un import (IVA inclòs) de 31.975,22 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92012 
0705; un import (IVA inclòs) de 2.906,84 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 
i a l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705. CONDICIONAR la seva realització a 
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l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 2.882,82 euros i RETENIR la garantia 
definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 
dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa 
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte a la Sra. Nuria Costa Galobart. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

117. – (21000472L03) REBUTJAR les ofertes i EXCLOURE les empreses Traducciones y 
Tratamiento de la Documentación. SA NIF: B61183067 per error insubsanable i haver 
infringit el secret de les proposicions d’acord amb l’establert a la clàusula 8 del plec de 
clàusules administratives particulars, a l’haver presentat l’oferta econòmica al Sobre B 
en lloc de la proposició tècnica avaluable amb criteris de judici de valor, i Celer 
Pawlowsky S.L. NIF B60266798, Traducciones Mon SL NIF B62561253 i L’Apòstrof 
SCCL, NIF F61292181 per ser les ofertes presentades anormalment baixes, atès que no 
es considera justificat el baix valor dels preus oferts i no queda acreditada la viabilitat 
de les ofertes econòmiques, de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació, d’acord amb l’establert a la clàusula 10 del plec de clàusules 
administratives particulars i l’article 149 de LCSP. ADJUDICAR el contracte núm. 
21000472L03, que té per objecte "Serveis de traducció i correcció i revisió de 
galerades" (producció de vuit números de la revista Barcelona Metròpolis) a Diana 
Argelich Isern, amb NIF 47879124R, de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat, per ser l’única admesa a la 
licitació, pel preu de 124.000,32 € IVA inclòs, dels quals 102.479,60 euros corresponen 
al preu net i 21.520,72 euros a l'IVA, en funció dels preus unitaris oferts. DISPOSAR a 
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 62.000,16 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705; un import (IVA inclòs) de 
56.833,48 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/92012 0705; un import (IVA inclòs) de 5.166,68 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
5.123,98 euros i RETENIR-LA del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el 
termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte a la Sra. Nuria Costa Galobart. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 



CCM 2/22 Presidencia 24/34

Acords de la Comissió de Govern de 10 de febrer de 2022

118. – (394/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Stefano De Marchi (mat. 
79289) 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 d'Urbanisme, on 
ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior d'Arquitectura (22FA1BIBA03), i una 
activitat privada per compte propi com arquitecte fora del terme municipal de 
Barcelona. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, 
s’exclou igualment l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte fora del terme 
municipal de Barcelona, 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. 

119. – (425/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduard Lasanta Garcia 
(mat. 24538) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de 
Bombers de la Vall d'Hebrón de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i 
l’activitat pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2021, establertes 
en l’article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en 
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 
26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació 
a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

120. – (427/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Gloria Font 
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Basté (mat. 74907) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb 
destinació al Departament de Mobilitat en el Territori de la Gerència de Mobilitat i 
Infraestructures, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Arquitectura 
(22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte propi com a arquitecta. Per tal 
d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 
l’exercici de l’activitat privada d’arquitecta, qualsevol manifestació del mateix en el 
terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 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. 

121. – (428/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gil Garcia Casarramona 
(mat. 27613) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional d’Agent de la Guàrdia Urbana (codi lloc: 16FC1BIBA02), i adscrit 
al Grup Desenvolupament Professional de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, 
i l’activitat pública com a professor formador a l’Escola de Policia de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit 
de 75 hores anuals de formació en l’any 2021, establertes en l’article 19 apartat b) de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en 
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, 
que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de 
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que 
imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona 
(Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la 
declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 
l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

122. – (429/2021 ) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Teresa Bladé 
Costa (mat. 79146) entre la seva activitat municipal com a contractada laboral de 
relleu amb la categoria professional de Gestora d'administració general, amb 
destinació al Departament d'Operacions i Processos d'Atenció Especialitzada de la 
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Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, on ocupa el lloc de treball 
de Gestora d'administració general (20FA2BIBA01), i l’activitat privada per compte 
propi de traducció de textos. 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. 

123. – (430/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Helena Emilia 
Martínez Pérez (mat. 78593) entre la seva activitat municipal com a funcionària 
interina per vacant amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb 
destinació a la Direcció de Serveis d'Anàlisi de la Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, 
Transició Digital i Esports, on ocupa el lloc de treball d’Auxiliar Administrativa 
(14FC2BIBA01), i l’activitat privada per compte propi com a fisioterapeuta i 
entrenadora. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se 
en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

124. – (11/2022) DECLARAR que la reposició de places vacants no posa en risc el compliment 
de l’objectiu de l’estabilitat pressupostària, en el termes d’allò previst a l’article 20 de 
la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2022. APROVAR l’Oferta Pública 
d’ocupació parcial de 114 places per a l’exercici 2022 en règim funcionarial en els 
següents termes: 114 places d’Agent de la Guàrdia Urbana (grup C, subgrup C2) de la 
l’escala d’administració especial, sots escala serveis especials, classe policia local. 
PUBLICAR l’acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. COMUNICAR-HO a 
la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions públiques. DONAR COMPTE del present acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

125. – (7/2022) CONVOCAR 241 places d'agent de la Guàrdia Urbana de l´Ajuntament de 
Barcelona, de les quals 114 corresponen a l’oferta d’ocupació de l’any 2021, 36 places 
no cobertes de les ofertes públiques 2018 i 2019 i 91 places de l’oferta pública 
d’ocupació del 2022; al total de places s’hauran d’afegir les vacants dels processos en 
curs de places d’agent de la Guàrdia Urbana; la convocatòria és mitjançant oposició 
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lliure, corresponent al grup C, subgrup C2, escala d’administració especial, subescala 
serveis especials i règim funcionarial; APROVAR les bases que han de regir aquesta 
convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a 
la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

126. – (20194454_20000063) PRORROGAR per un període comprès des del 25.05.2022 fins 
el 24.05.2024, el contracte 20000063-001 que té per objecte "serveis de seguretat 
dels accessos de la Sala Conjunta de Comandament, d’acord amb el Plec de 
prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible", adjudicat a 
l'empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD SA, amb NIF A04038014, per un 
import total de 400.195,40 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 121.155,04 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 100.128,13 euros i import IVA de 21.026,91 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22701/13011 0400. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
78.942,66 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 
65.241,87 euros i import IVA de 13.700,79 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22701/13011 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 200.097,70 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 165.370,00 euros i import IVA de 34.727,70 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22701/13011 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 

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

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

1. – (M1923/3390) Que comparegui la persona responsable del Govern municipal per tal 
d’informar sobre la situació actual de les negociacions amb l’Estat espanyol pel 
tancament del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Serra, Baró, Vila, Sierra, Bou, Benítez, Barceló i Batlle.

ES DÓNA PER TRACTADA
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III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. – (0429/2022) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al Sr. Francisco Ibáñez 
Talavera, per la seva incansable i intensa trajectòria creativa, com a referent del món 
de l’humor i del còmic al nostre país. 

(Es tracta conjuntament amb el punt 3)

Intervenen les Sres. i els Srs.: Martí Grau, Sendra, Martí Galbis, Sierra, Bou, Benítez i 
Barceló.

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

3. – (0430/2022) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al Sr. Miguel Gallardo 
Paredes, per la seva contribució a la memòria gràfica d’un moment crucial en la 
història de la nostra ciutat i, de tot el país; per anar més enllà, i saber transmetre la 
més senzilla realitat – sovint reflex de les crueses de la nostra vida quotidiana- a 
través d’una gran sensibilitat plasmada en les seves il·lustracions; i, sobretot, per la 
seva generositat i el seu compromís, sempre presents en la seva obra. 

(Tractada conjuntament amb el el punt 2)

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

4. – (02/2022) ATORGAR el Títol Honorífic Amiga de Barcelona a la Sra. Gaia Lucilla Danese 
per la seva vinculació a la ciutat de Barcelona i la seva tasca de més de 4 anys de 
creació de vincles entre les ciutats italianes i la nostra ciutat, que han ajudat a 
promocionar les relacions i el talent italo-barceloní. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Bonet, Sendra, Martí Galbis, Sierra, Bou, Benítez i 
Barceló.

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

5. – (1/2022 SD) ATORGAR la Medalla d’Honor al Mèrit, en la categoria d’argent, als 
membres del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament que 
figuren en la relació que consta a l'expedient, per haver prestat serveis sense 
interrupció durant 35 anys, sense cap nota desfavorable en els seus expedients 
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personals, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient, el dictamen de la 
Comissió d’Honors i Recompenses i amb allò previst a l’article 4.2.2 apartat b) del 
Reglament d’Honors i Recompenses de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, aprovat pel Plenari del Consell Municipal 
de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, amb els efectes 
econòmics previstos per a les medalles d’argent a l’article 5 del mateix Reglament. 

Intervenen la Sra. i els Srs.: Batlle, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Bou, Benítez i Barceló.

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

6. – (2/2022 SD) ATORGAR la Medalla al Mèrit en la categoria de bronze, en la modalitat 
de placa de reconeixement i a títol honorífic, a l’Escola Collaso i Gil, d’acord amb allò 
previst a la Disposició Addicional, apartat 4, del Reglament d’honors i recompenses 
dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament, aprovat per acord del Consell Plenari Municipal de 17 de 
setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, en reconeixement de l’especial 
suport prestat al Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament i 
la seva col·laboració compartint coneixement i facilitant recursos per garantir la 
formació dels membres del cos. 

Intervenen la Sra. i els Srs.: Batlle, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Bou, Benítez i Barceló.

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

7. – (10/2022) MODIFICAR els annexos 1, 2 i 3 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 als annexos, que consten a l’expedient. AUTORITZAR les adaptacions de 
llocs i categoria a les persones de l’àmbit del Servei de Protecció Civil, Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament afectades per les modificacions en els annexos 1 i 3. 
PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

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

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

IV) Part decisòria / Executiva

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

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (M1923/3384) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda instar el Govern municipal a: 1. Assignar la dotació 
pressupostària necessària per tal que estigui enllestida la redacció del Projecte 
Executiu del nou Arxiu Municipal de Barcelona a Can Batlló abans que acabi el present 
mandat, amb el triple objectiu de: -  rehabilitar la nau central de l’emblemàtic edifici 
patrimonial, -  crear un nou Arxiu de la Ciutat que conservi i difongui l’immens 
patrimoni documental barceloní i que proporcioni a la ciutadania les condicions 
òptimes per a la seva consulta de manera presencial o en línia, i -  dotar la Bordeta 
d’un equipament cultural de referència per al conjunt de la ciutat; i 2. Definir un 
calendari detallat de les diferents fases de realització de les obres, d’acord amb 
l’exigència financera del projecte i les possibilitats pressupostàries de l’Ajuntament 
durant els propers anys.   

Intervenen les Sres. i els Srs.: Sendra, Martí Galbis, 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 desfavorable de Barcelona en 
Comú i Partit dels Socialistes de Catalunya. APROVADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

9. – (M1923/3398) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció insta el Govern Municipal a, en el marc del Pacte per la seguretat a 
Barcelona, incorporar al Pla d'Actuació Municipal (PAM), al Pla de seguretat local, al 
Pla de convivència i al Pla director de la Guàrdia Urbana de Barcelona, les aportacions 
i mesures concretes que figuren al Pla local integral de seguretat ciutadana de 
Barcelona, annexat a la present proposició i del qual tots els grups del consistori en 
tenen còpia.

Intervenen la Sra. i els Srs.: Sierra, Coronas, Martí Galbis, Bou, Benítez, Barceló i Batlle.

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

10. – (M1923/3411) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda instar el govern municipal a respectar el Codi Ètic i de 
Conducta en l’àmbit de les contractacions del personal de l’Ajuntament evitant els 
conflictes d’interessos personals de tot tipus i a no atorgar subvencions directes en 
aquells casos en què hi hagi un informe desfavorable de l’Interventor. 

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

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 Valents:

11. – (M1923/3378) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda instar el Govern Municipal a prendre les mesures 
necessàries des de  l’àmbit de la seguretat (fins que no s’urbanitzi la zona) per acabar 
amb l'incivisme i inseguretat que pateixen els veïns, que denuncien que al no treure's 
la llosa de la ronda de Sant Antoni i quedar com una zona sense trànsit descuidada, ha 
donat lloc que s'hagi anat gestant com un punt negre on es fan activitats il·lícites com 
la venda d'alcohol, drogues i de tota mena d'objectes que han estat robats o trets dels 
contenidors creant un nou "mercat de la misèria”. 

Intervenen la Sra. i els Srs.: Benítez, Coronas, 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

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

12. – (M1923/3400) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Que l’Ajuntament de Barcelona insti la Fiscalia Superior 
de Catalunya a efectes que emeti instruccions en sentit similar a aquelles emeses per 
les Fiscalies de les Illes Balears de data 10 de juny de 2019 i València de data 20 
d’agost de 2020 i, en general, que contemplin totes aquelles actuacions al seu abast i 
encaminades a donar una resposta ràpida i eficaç a efectes de combatre el fenomen 
de les okupacions delictives. 

Intervenen la Sra. i els Srs.: Martí Galbis, Coronas, Sierra, Bou, Benítez, Barceló i Batlle.

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

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

13. – (M1923/3386) Que el Govern municipal insti el Consorci del Parc de Collserola a 
incrementar els serveis de prevenció d’incendis i neteja dels espais, vigilància i 
control, i l’Ajuntament de Barcelona incrementi i millori la neteja de les vores del Parc. 

(Es tracta conjuntament amb el punt 22)

Intervenen els Srs. Coronas, Benítez i Batlle.

ACCEPTAT

14. – (M1923/3388) Que el Govern municipal reforci la vigilància a l’àmbit del carrer d’Enric 
Granados, per tal de garantir el compliment de les ordenances municipals, 
especialment pel que fa a evitar la sortida al carrer amb begudes i el consum a la via 
pública; control dels aforaments i les activitats permeses; la desocupació de la via 
pública per part dels clients un cop l’establiment ha tancat les seves portes; i 
implementar un equip de mediació entre els veïns i veïnes i els locals d’oci i 
restauració. 

Intervenen els Srs. Coronas i Batlle.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

15. – (M1923/3401) Que en el termini de tres mesos es presenti en aquesta Comissió de 
Presidència un informe sobre l’estat de les incidències dels sistemes informàtics de 
l’Ajuntament de Barcelona en el darrer any amb el nombre de queixes rebudes, de 
quin tipus han sigut, quina ha sigut la mitjana de temps en resoldre-les, quines han 
quedat sense resoldre i el motiu, millores introduïdes en el sistema per evitar més 
problemàtiques i atacs externs i interns que hagin rebut els sistemes. 

Intervenen el Sr. Martí Galbis i la Sra. Bonet.

ACCEPTAT

16. – (M1923/3403) Que a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció del mes de març de 2022, el govern municipal presenti un 
informe sobre el paper dels vehicles de mobilitat personal en la seguretat viària de la 
ciutat de Barcelona, on es recullin les següents qüestions: La previsió d’obligar a fer ús 
del casc de seguretat als usuaris del bicing i les bicicletes de lloguer. Les gestions 
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realitzades i el calendari previst per tal de concretar l’obligatorietat de portar casc de 
seguretat per part dels conductors de vehicles de mobilitat personal que encara no 
estan obligats a fer-ho. Les gestions realitzades i el calendari previst per tal de 
concretar l’obligatorietat de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil. Les 
mesures preses per reduir l’increment de la sinistralitat provocat pels vehicles de 
mobilitat personal, els indicadors per avaluar-ne els seus resultats i els recursos que 
s’hi destinaran. Les gestions realitzades i la previsió d’implementar un sistema
d’identificació als vehicles de mobilitat personal per tal que aquests puguin ser 
identificats en cas de cometre una infracció. 

Intervenen les Sres. Vila i Bonet.

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

17. – (M1923/3395) Que el Govern Municipal garanteixi els drets de la ciutadania que 
intervé en castellà als òrgans de participació dels districtes i que, d'aquesta manera, es 
compleixi amb l'obligació de facilitar la informació en les dues llengües oficials de 
Catalunya, en aquest cas, les actes dels òrgans esmentats.

Es presenta la modificació de redactat següent:

(M1923/3395) Que el Govern Municipal garanteixi els drets de la ciutadania a 
intervenir en castellà als òrgans de participació dels districtes. 

Intervenen els Srs. Sierra i Serra.

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

Del Grup Municipal Partit Popular:

18. – (M1923/3410) Instar el govern municipal a incorporar en la pàgina web de 
transparència una fitxa de cadascun dels immobles titularitat de l’Ajuntament en la 
que es faci constar la data d’adquisició dels immobles, l´ús i el règim legal actual dels 
mateixos. 

Intervenen els Srs. Bou i Martí Grau.

ACCEPTAT

De Regidora no adscrita:

19. – (M1923/3381) Instem el Govern Municipal a coordinar-se amb la tinència de drets 
socials i amb els diferents cossos de seguretat per tal de poder establir les mesures 
d’actuació i prevenció davant l’increment de delictes sexuals a la ciutat de Barcelona. 
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Intervenen la Sra. Barceló i el Sr. Batlle.

ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Ciutadans:

20. – (M1923/3397) Quines explicacions pot oferir l'equip de govern en relació a la notícia 
sobre la concessió d'aquesta nova cessió d'ús, per quatre anys més, del local okupa 
“Casal Popular Tres Lliris” i quines implicacions econòmiques o de qualsevol altra 
mena comporta aquesta per a l'Ajuntament?

Intervenen els Srs. Sierra i Serra.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

21. – (M1923/3412) Quins protocols i quines actuacions està portant a terme l'Ajuntament 
de Barcelona amb el Consorci del Parc Natural de Collserola per tal de controlar la 
població de porcs senglars? 

Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Bonet.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Valents:

22. – (M1923/3392) Quines mesures o accions conjuntes amb altres municipis, institucions 
o consorcis, així com també amb experts en prevenció i extinció d’incendis s’han 
adoptat per reduir el perill, evitar l’exposició de bens i serveis mitjançant una 
planificació adequada, minimitzar la vulnerabilitat dels elements exposats i augmentar 
la capacitat de resposta en funció del nivell del risc al Parc Natural de la Serra de 
Collserola?

(Tractada en el punt 13)

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13.40 h.
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