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

Sessió de 16 de març de 2022

ACTA

A la Sala Lluís Companys de la Casa de la Ciutat, el 16 de març 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, Elisenda 
Alamany i Gutiérrez, Jordi Coronas i Martorell, Gemma Sendra i Planas, Marina Gassol 
i Ventura, Jordi Martí Galbis, 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 són presents l’Im. Sr. Pau Gonzàlez Val, la Ima. Sra. Eva Baró i Ramos, i el Sr. 
Sebastià Massagué Mir, Director SPCPEIS.

Excusen la seva absència l’Im. Sr. Eloi Badia Casas i la Ima. Sra. Francina Vila i Valls.

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

Intervé el Sr. Batlle.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 16 de 
febrer de 2022, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la 
Comissió.

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

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

1. – (20213011) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 3 de gener de 2022, que 
reajusta l'autorització de la despesa per un import de 3.783,96 euros (IVA inclòs) del 
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contracte relatiu al servei de suport de gestió pel bon funcionament del departament 
d'Obres i Manteniment del districte de Ciutat Vella, adjudicat a Iplan Gestión Integral, 
SL., amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

2. – (20164141) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 10 de gener de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Adasa Sistemas, SA. la garantia definitiva d'import 8.482,85 
euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al manteiment 
preventiu i correctiu del gestor de comunicacions i programari a la Sala Conjunta de 
Comandament i els equips embarcats per a la localització per GPS de les flotes de GUB 
i SPEIS, amb càrrec a l'exercici 2021. 

3. – (20224006) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, d'11 de gener de 2022, que 
adjudica a Covecar el contracte relatiu al subministrament, en la modalitat 
d'arrendament, de 7 vehicles híbrids no endollables, segment baix (Grup B) per a la 
Guàrdia Urbana de Barcelona, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 
115.739,50 euros (IVA inclòs). 

4. – (20224007) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, d'11 de gener de 2022, que 
adjudica a Covecar el contracte relatiu al subministrament, en la modalitat 
d'arrendament, d'1 vehicle híbrid no endollable, segment mitjà (Grup C) per a la 
Guàrdia Urbana de Barcelona, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 
18.573,30 euros (IVA inclòs). 

5. – (20219101) De la gerent municipal, d'11 de gener de 2022, que adjudica a UTE Auria 
Sants el contracte relatiu als serveis de control d'accés, repartiment i informació 
bàsica als usuaris en els diferents equipaments del districte de Sants-Montjuïc, 
contractació reservada per a la inserció de col·lectius amb discapacitat, trastorn 
mental i/o exclusió social, per als exercicis 2022-2024, i per un import de 204.150,87 
euros (IVA inclòs). 

6. – (21002928) Del gerent de recursos, de 19 de gener de 2022, que anul·la la disposició 
de la despesa del contracte relatiu a l'arrendament d'un vehicle turisme amb mesures 
mediambientals pel servei d'Alcaldia, adjudicat a Marza Import, SA., per a l'exercici 
2022, i per un import de 3.850,05 euros (IVA inclòs). 

7. – (20219208) De la gerent municipal, de 21 de gener de 2021, que adjudica a UTE Barna 
Porters Seguretat Barna Porters Can Batlló el contracte relatiu al servei de vigilància, 
protecció i control d'accessos del recinte de Can Batlló, per als exercicis 2022-2024, i 
per un import de 311.845,84 euros (IVA inclòs). 

8. – (158/2020E) De la gerent municipal, de 21 de gener de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu a l'elaboració de les actes dels òrgans de participació del districte d'Horta-
Guinardó, per als exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 
21.162,90 euros (IVA inclòs). 

9. – (2020-0092) De la gerent municipal, de 26 de gener de 2022, que prorroga per un 



CCM 3/22 Presidència 3/42

període comprès del 15.02.2022 fins al 14.02.2023, el contracte relatiu als serveis de 
suport a la comunicació del projecte Decidim, Decidim.Barcelona i a la Direcció 
d'Innovació Democràtica, adjudicat a Gerald Kogler per als exercicis 2022-2023, i per 
un import de 34.502,55 euros (IVA inclòs). 

10. – (s/n) De la gerent del districte de Les Corts, de 26 de gener de 2022, que reajusta les 
anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import d'11.575,08 euros 
(IVA inclòs) del contracte relatiu a les obres de restauració de la façana principal de la 
Seu del districte de Les Corts, amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

11. – (20210139) Del gerent del districte de Gràcia, de 28 de gener de 2022, que reajusta 
les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 10.498,64 
euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a les obres de substitució de les bombes de 
calor a la coberta de l'edifici administratiu del districte de Gràcia, situat al carrer 
Francisco Giner, 46, adjudicat a Construcciones y Servicios Faus, S., amb càrrec als 
exercicis 2021-2022. 

12. – (s/n) Del gerent del districte de Nou Barris, de 28 de gener de 2022, que inicia 
expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del 
contracte relatiu al subministrament de consumibles i manteniment per a les 
fotocopiadores del districte de Nou Barris (seu i dependències), amb càrrec als 
exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 28.358,29 euros (IVA 
inclòs). 

13. – (20210166) Del gerent del districte de Gràcia, de 28 de gener de 2022, que reajusta 
les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 35.525,19 
euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a les obres de rehabilitació de la coberta de la 
sala d'actes de la seu del districte de Gràcia, adjudicat a Metropolitana de Obras y 
Proyectos, amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

14. – (20210138) Del gerent del districte de Gràcia, de 28 de gener de 2022, que reajusta 
les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 48.397,64 
euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a les obres de millora i estalvi energètic de les 
instal·lacions d'enllumenat del poliesportiu Josep Comellas i del poliesportiu Creueta 
del Coll, adjudicat a Ingeniería y Servicios Eficiencia Energética, SL., amb càrrec als 
exercicis 2021-2022. 

15. – (146/2021) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 31 de gener de 2022, 
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
2.885,85 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la compra de 15 portàtils 
corporatius amb maqueta de l'Ajuntament de Barcelona (IMI) per dotar al personal 
d'oficines amb situació de teletreball del districte de Sarrià-Sant Gervasi, adjudicat a 
ADV Informática, SL., amb càrrec a l'exercici 2022. 

16. – (20211020) De la gerent municipal, de 31 de gener de 2022, que modifica el contracte 
relatiu al servei d'impressió, escaneig i còpia de documents en els equipaments de 
l'àmbit de gestió del districte de Ciutat Vella, adjudicat a Servicios Microinformática, 
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SA, per un import de 364.103,52 euros (IVA inclòs) en el sentit d'ampliar el termini de 
finalització de les fases de transició de transformació del servei, fins al dia 23 de febrer 
de 2022. 

17. – (20224036) De la gerent municipal, d'1 de febrer de 2022, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al servei de gestoria i tràmits de matriculació dels vehicles i embarcacions de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Protecció, Extinció d'Incendis i Salvament 
a l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2022-2024, i per un pressupost base de 
licitació de 33.880,00 euros (IVA inclòs). 

18. – (20204413) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 2 de febrer de 2022, que 
prorroga per un període comprès des del 26.05.2022 fins al 25.05.2023, el contracte 
relatiu als serveis de reparació dels dispositius i impressores de PDA de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona, adjudicat a Mobile For You, SL., per als exercicis 2022-2023, i 
per un import de 62.526,75 euros (IVA inclòs). 

19. – (20212021) Del gerent del districte de Sant Martí, de 6 de febrer de 2022, que 
adjudica a Comercial de Industrias Reunidas, SA. el contracte relatiu al 
subministrament de mobiliari homologat per a lloc operatiu a diferents dependències 
i equipaments del districte de Sant Martí, per a l'exercici 2022, i per un import de 
3.109,78 euros (IVA inclòs). 

20. – (s/n) Del gerent d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 7 de febrer de 2022, que 
adjudica a Deloitte Consulting, SLU el contracte relatiu als serveis per a la secretaria 
tècnica per al projecte Barcelona Innovation Coast (BIC), per a l'exercici 2022, i per un 
import de 134.400,75 euros (IVA inclòs). 

21. – (20224076) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 7 de febrer de 2022, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa 
del contracte relatiu al subministrament de pistoles per a la Guàrdia Urbana de 
Barcelona, per als exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 
140.568,12 euros (IVA inclòs). 

22. – (21003657) Del gerent de recursos, de 7 de febrer de 2022, que amplia l'autorització i 
ampliació de la despesa del contracte relatiu al subministrament de senyalitzacions al 
camí de Sant Jaume, adjudicat a Dilart Aplicacions de Senyalització, amb càrrec a 
l'exercici 2022, i per un import de 8.677,81 euros (IVA inclòs). 

23. – (0931/19) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 7 de febrer de 2022, que 
adjudica a Aquadirect Blue Planet, SL. el contracte relatiu al subministrament per a 
l'any 2022 de 35 fonts de filtració bàsica amb sortida frontal, cabal mitjà FB/SPM/CM 
per a la gerència de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, per als 
exercicis 2022-2024, i per un import de 16.211,58 euros (IVA inclòs). 

24. – (20212036) Del gerent del districte de Sant Martí, de 8 de febrer de 2022, que amplia 
l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu al subministrament 
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d'electrodomèstics i ferreteria de les diferents dependències i equipaments del 
districte de Sant Martí, adjudicat a Inad-Hoc Habitat, SL., per a l'exercici 2022, i per un 
import de 4.269,13 euros (IVA inclòs). 

25. – (20212036) Del gerent del districte de Sant Martí, de 8 de febrer de 2022, que amplia 
l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu al subministrament 
d'electrodomèstics i ferreteria de les diferents dependències i equipaments del 
districte de Sant Martí, adjudicat a Inad-Hoc Habitat, SL., per a l'exercici 2022, i per un 
import de 18.610,95 euros (IVA inclòs). 

26. – (2021-0133) De la gerent municipal, de 9 de febrer de 2022, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al manteniment del conjunt d'instal·lacions i dels elements constructius de 
l'edifici i dependències adscrites al Canòdrom-Ateneu d'Innovació Digital i 
Democràtica, per als exercicis 2022-2024, i per un pressupost base de licitació de 
145.462,48 euros (IVA inclòs). 

27. – (20224033) De la gerent municipal, de 9 de febrer de 2022, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu a l'avaluació de riscos dels llocs de treball-activitats i avaluació de riscos 
psicosocials d'algunes unitats de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per als exercicis 
2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 121.024,20 euros (IVA inclòs). 

28. – (20224020) De la gerent municipal, de 9 de febrer de 2022, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al subministrament de carburants per a les embarcacions de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona i del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 
de l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2022-2023, i per un pressupost base 
de licitació de 53.000,02 euros (IVA inclòs). 

29. – (s/n) De la gerent municipal, de 9 de febrer de 2022, que adjudica a Bufet Vallbé, SLP 
el 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, per als exercicis 2022-2023, 
i per un import de 169.400,00 euros (IVA inclòs). 

30. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 9 de febrer de 
2022, que prorroga per un període comprès des del 12.02.2022 fins a l'11.02.2023, el 
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 Laborti Veterinària, SL, lot 1, (procediment de laboratori clínic 
veterinari), per als exercicis 2022-2023, i per un import de 17.100,00 euros (IVA 
inclòs). 

31. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 9 de febrer de 
2022, que prorroga per un període comprès des del 12.02.2022 fins a l'11.02.2023, el 
contracte relatiu als serveis veterinaris externs per donar cobertura a les necessitats 
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d'atenció dels animals recollits al centre d'acollida d'animals de companyia de 
Barcelona, adjudicat a la Fundació Hospital Clínic Veterinari, lot 2, (serveis veterinaris 
de referència), per als exercicis 2022-2023, i per un import de 64.900,00 euros (IVA 
inclòs). 

32. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 9 de febrer de 
2022, que prorroga per un període comprès des del 12.02.2022 fins a l'11.02.2023, el 
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, lot 3, (serveis veterinaris d'urgència 24 h), per 
als exercicis 2022-2023, i per un import de 14.000,00 euros (IVA inclòs). 

33. – (s/n) Del gerent de recursos, de 9 de febrer de 2022, que declara desert el contracte 
relatiu a la producció i lliurament de productes de marxandatge per a la promoció de 
les campanyes de comunicació de la direcció de Comunicació de l'Ajuntament de 
Barcelona, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 120.000,00 euros (IVA 
inclòs). 

34. – (s/n) Del gerent de recursos, de 10 de febrer de 2022, que adjudica a Nubilum, SL. el 
contracte relatiu al servei de suport per a la catalogació i reorganització d'espai del 
fons bibliogràfic del Servei de Documentació i Accés al Coneixement que l'Ajuntament 
de Barcelona té emmagatzemat al dipòsit cooperatiu de les Universitats Catalanes 
anomenat GEPA, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 59.290,00 euros (IVA 
inclòs). 

35. – (142/2020) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 10 de febrer de 2022, que 
prorroga per un període comprès des de l'1.03.2022 fins al 28.02.2023, el contracte 
relatiu al suport a la gestió d'esdeveniments a la via pública del districte d'Horta-
Guinardó (des de l'1.03.2022 fins al 28.02.2023), adjudicat a SM, Sistemas 
Medioambientales, SL., per als exercicis 2022-2023, i per un import de 60.374,17 
euros (IVA inclòs). 

36. – (20010182) Del gerent del districte de Nou Barris, de 10 de febrer de 2022, que 
prorroga per un període comprès des de l'1.04.2022 fins al 31.03.2023, el contracte 
relatiu als serveis de consergeria i altres de suport a la Seu del districte de Nou Barris, 
adjudicat a Engrunes, Recuperació, SLU, per als exercicis 2022-2023, i per un import 
de 33.674,65 euros (IVA inclòs). 

37. – (017/2022) De la gerent municipal, de 10 de febrer de 2022, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al servei de streaming al districte d'Horta-Guinardó, per als exercicis 2022-
2023, i per un pressupost base de licitació de 22.973,06 euros (IVA inclòs). 

38. – (s/n) Del gerent de recursos, de 10 de febrer de 2022, que amplia la cobertura 
pressupostària de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 52.464,78 
euros del contracte relatiu a les obres de substitució de paviment a les dependències 
ocupades per les tinències d'alcaldia a la planta primera de l'edifici nou de 
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l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a Oserma 1992 Obras y Servicios, SL, amb càrrec 
a l'exercici 2022. 

39. – (20221300) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 13 de febrer de 2022, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
4.199,71 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als treballs de conservació, neteja, 
manteniment de construccions, edificacions i terrenys, substitució i retirada 
d'elements al districte de Ciutat Vella, adjudicat a Construcciones y Servicios Faus, S, 
amb càrrec als exercicis 2022-2023. 

40. – (20221000) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 13 de febrer de 2022, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import 
d'1.693,79 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al subministrament de vestuari 
laboral, equips de protecció individual i altres elements complementaris per als 
participants en programes de Plans d'Ocupació al districte de Ciutat Vella, adjudicat a 
DOX Style, SL., amb càrrec als exercicis 2022-2023. 

41. – (s/n) Del gerent de recursos, de 14 de febrer de 2022, que amplia l'autorització i 
disposició de la despesa per un import de 234.747,23 euros (IVA inclòs) del contracte 
relatiu a les obres de millora 2 zones concretes Impremta Municipal de l'edifici 
principal del passeig de la Zona Franca, 56-66 de Barcelona, adjudicat a Obres i 
Contractes Penta, SA., amb càrrec a l'exercici 2022. 

42. – (s/n) Del gerent de recursos, de 14 de febrer de 2022, que amplia l'autorització i 
disposició de la despesa per un import de 24.960,00 euros (IVA inclòs) del contracte 
relatiu al servei d'impressió, enquadernació i lliurament de llibres editats per 
l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant sistema d'impressió òfset H-UV, adjudicat a 
Vanguard Gràfic, SA., amb càrrec a l'exercici 2022. 

43. – (s/n) Del gerent de recursos, de 14 de febrer de 2022, que adjudica a Obres i 
Contractes Penta, SA. el contracte relatiu a les obres d'habilitació d'un vestidor de 
personal a la planta cinquena de l'edifici Nou de l'Ajuntament de Barcelona, per a 
l'exercici 2022, i per un import de 92.755,07 euros (IVA inclòs). 

44. – (2019/1) De la gerent municipal, de 15 de febrer de 2022, que cancel·la i/o retorna a 
UTE Folk i Sánchez i Vita Brevis, SL. la garantia definitiva d'import 2.056,28 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al servei de suport 
tècnic i dinamització del desenvolupament del Pacte del Temps, amb càrrec a 
l'exercici 2022. 

45. – (s/n) De la gerent municipal, de 15 de febrer de 2022, que adjudica a Papiol 
Alfombres, SA. el contracte relatiu als serveis de conservació, neteja, restauració, 
guarda i col·locació de les catifes historicoartístiques de l'Ajuntament, per als exercicis 
2022-2023, i per un import de 167.948,00 euros (IVA inclòs). 

46. – (s/n) De la gerent municipal, de 15 de febrer de 2022, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al 



CCM 3/22 Presidència 8/42

servei auxiliar de suport al funcionament i activitats de la Seu del districte de Les Corts 
i Cristalleries Planell, reservada la participació a Centres Especials de Treball 
d'Iniciativa Social i Empreses d'Inserció, per als exercicis 2022-2024, i per un import de 
172.618,60 euros (IVA inclòs). 

47. – (s/n) De la gerent municipal, de 15 de febrer de 2022, que adjudica a Lúdic 3, SCCL el 
contracte relatiu a la gestió de l'Ateneu de Fabricació Digital La Fàbrica del Sòl, per als 
exercicis 2022-2023, i per un import de 225.620,81 euros (IVA inclòs). 

48. – (20224037) De la gerent municipal, de 15 de febrer de 2022, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al manteniment preventiu i la reparació de totes les avaries i danys o sinistres 
de les motocicletes trail elèctriques de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per als 
exercicis 2022-2024, i per un pressupost base de licitació de 43.560,00 euros (IVA 
inclòs). 

49. – (20224001) De la gerent municipal, de 15 de febrer de 2022, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al disseny gràfic de productes comunicatius de la programació estable i 
maquetació de màsters del districte de Ciutat Vella, per als exercicis 2022-2023, i per 
un pressupost base de licitació de 19.360,00 euros (IVA inclòs). 

50. – (151/2019) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 15 de febrer de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Alumbrados Varios, SA la garantia definitiva d'import 2.787,01 
euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al "Semàfor-
Poesia-Àngel Marqués", amb càrrec a l'exercici 2022. 

51. – (20210155) Del gerent del districte de Gràcia, de 16 de febrer de 2022, que amplia 
l'autorització i disposició de la despesa per un import de 24.352,42 euros (IVA inclòs) 
del contracte relatiu a les obres de millora i estalvi energètic de les instal·lacions 
d'enllumenat del camp de futbol Nou Sardenya, adjudicat a Cobra Instalaciones y 
Servicios, SA., amb càrrec a l'exercici 2022. 

52. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 16 de febrer de 
2022, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza 
la despesa del contracte relatiu al servei d'assistència tècnica per a la implantació de 
les zones d'ús compartit (ZUC) per complementar els espais per a gossos a la ciutat de 
Barcelona, per als exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 
65.896,60 euros (IVA inclòs). 

53. – (s/n) Del gerent de recursos, de 17 de febrer de 2022, que rectifica l'error material en 
l'aprovació de l'autorització de 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 del districte de l'Eixample, Arxiu 
municipal districte de Sants-Montjuïc, Arxiu municipal districte de Les Corts, Arxiu 
municipal districte de Sarrià-Sant Gervasi, Arxiu municipal districte de Gràcia, Arxiu 
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municipal districte d'Horta-Guinardó, Arxiu municipal districte de Nou Barris, Arxiu 
municipal districte de Sant Andreu i Arxiu municipal del districte de Sant Martí, per als 
exercicis 2022-2023, i per un import de 115.527,51 euros (IVA inclòs). 

54. – (s/n) Del gerent d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 18 de febrer de 
2022, que adjudica a Creapolis Parc de la Creativitat, SA el contracte relatiu al servei 
de formació, suport i anàlisi per a la implantació d'Àrees de Promoció Econòmica 
Urbana a la ciutat de Barcelona, per a l'exercici 2022, i per un import de 133.390,40 
euros (IVA inclòs). 

55. – (58/2020) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 20 de febrer de 2022, 
que amplia l'autorització de la despesa per un import de 3.772,56 euros (IVA inclòs) 
del contracte relatiu als serveis de manteniment per a les fotocopiadores i equips 
multi-funció del districte de Sarrià-Sant Gervasi, adjudicat a General Machines 
Technology, SL., per a l'exercici 2022. 

56. – (s/n) Del gerent de recursos, de 21 de febrer de 2022, que prorroga per un període 
comprès des del 10.04.2022 fins al 09.04.2023, el contracte relatiu als serveis de 
realització tècnica d'actes institucionals organitzats per la Direcció Tècnica d'actes 
institucionals, adjudicat a Iniciatives Events, SL, per als exercicis 2022-2023, i per un 
import de 120.879,00 euros (IVA inclòs). 

57. – (s/n) Del gerent de recursos, de 21 de febrer de 2022, que reajusta les anualitats de 
l'autorització i disposició de la despesa per un import de 120.819,10 euros del 
contracte relatiu a les obres de reforma de les plantes tercera i quarta de l'edifici del 
carrer Escar, 1, de Barcelona, adjudicat a Funetes y Ariza, SA., amb càrrec a l'exercici 
2022. 

58. – (20224014) De la gerent municipal, de 22 de febrer de 2022, que declara deserta la 
licitació del contracte relatiu als serveis 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 import de 38.720,00 euros. 

59. – (1034/2021) De la gerent municipal, de 22 de febrer de 2022, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al servei d'streaming i accessibilitat del districte de Sant Andreu, per als 
exercicis 2022-2023, i per un import de 66.346,50 euros (IVA inclòs). 

60. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 22 de febrer de 
2022, que adjudica a We Are Cocu, SL el contracte relatiu a la conceptualització i 
disseny d'una campanya per comunicar l'acció per a l'Agenda 2030 de Barcelona, per a 
l'exercici 2022, i per un import de 40.293,00 euros (IVA inclòs). 

61. – (20222002) Del gerent del districte de Sant Martí, de 23 de febrer de 2022, que inicia 
expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del 
contracte relatiu al subministrament d'elements físics de comunicació als espais 
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públics del districte de Sant Martí, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 
14.850,00 euros (IVA inclòs). 

62. – (20201011) Del gerent del districte de Sant Martí, de 23 de febrer de 2022, que anul·la 
part de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 3.800,00 euros del 
contracte relatiu al subministrament de cabines sanitàries, adjudicat a Toi Toi 
Sanitarios Móviles, SA, amb càrrec a l'exercici 2022. 

63. – (20221006) Del gerent del districte de Sant Martí, de 23 de febrer de 2022, que inicia 
expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del 
contracte relatiu als serveis de vigilants de seguretat privada, personal de control 
d'accés i auxiliars de seguretat del districte de Sant Martí, per als exercicis 2022-2023, 
i per un import de 41.302,14 euros (IVA inclòs). 

64. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 24 de febrer de 
2022, que amplia l'autorització i disposició de la despesa per un import de 7.852,90 
euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al disseny i la maquetació dels informes anuals 
de l'Agenda 2030 de Barcelona, per als anys 2021 i 2022, adjudicat a Producciones 
MIC, SL., amb càrrec a l'exercici 2022. 

65. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 24 de febrer de 
2022, que amplia l'autorització i disposició de la despesa per un import de 12.099,95 
euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als serveis d'atenció d'incidències amb animals 
de no companyia perduts, ferits o abandonats a la ciutat de Barcelona, adjudicat a AS 
Apaecatalunya (PR Animal, Exot), amb càrrec als exercicis 2022-2023. 

66. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 24 de febrer de 
2022, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i convoca la licitació del 
contracte relatiu al subministrament en règim de lloguer de 8 mòduls prefabricats per 
al Viver 3 Pins, on està ubicat el punt d'esterilització de gats urbans de Barcelona, així 
com el seu muntatge, desmuntatge i manteniment preventiu i correctiu, per als 
exercicis 2022-2023, i per un import de 21.000,76 euros (IVA inclòs). 

67. – (s/n) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 24 de febrer de 2022, que adjudica 
a Mantenim. i Operació Infraestr. SL. el contracte relatiu al servei de manteniment de 
la xarxa informàtica i telefònica dels equipaments del districte de Nou Barris, per a 
l'exercici 2022, i per un import de 22.250,00 euros (IVA inclòs). 

68. – (s/n) Del gerent de recursos, de 25 de febrer de 2022, que adjudica a Doica Gestión, 
SL. el contracte relatiu a les obres per a la instal·lació dels quadres generals de baixa 
tensió dels edificis Nou i Novíssim i creació de la sala tècnica per allotjar el quadre al 
soterrani de l'edifici Nou, per a l'exercici 2022, i per un import de 196.130,96 euros. 

69. – (20214007) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 28 de febrer de 2022, que 
prorroga per un període comprès des de l'1.06.2022 fins al 31.05.2023, el contracte 
relatiu als serveis auxiliars de senyalització per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, per 
als exercicis 2022-2023, i per un import de 20.509,51 euros (IVA inclòs). 
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70. – (098/2021) De la gerent municipal, de 28 de febrer de 2022, que adjudica a Can Cet 
Centre d'Inserció Sociolab. el contracte relatiu al servei d'accessos al districte d'Horta-
Guinardó, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 166.980,00 euros (IVA 
inclòs). 

71. – (s/n) De la gerent municipal, de 28 de febrer de 2022, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al 
servei de producció dels actes de la Festa Major de Nou Barris, per a l'exercici 2022, i 
per un pressupost base de licitació de 66.777,48 euros (IVA inclòs). 

72. – (s/n) De la gerent municipal, de 28 de febrer de 2022, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al 
subministrament de material de ferreteria i jardineria, vestuari per als treballadors/es 
del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona, complements per a 
animals i serveis de petit manteniment al CAACB, per als exercicis 2022-2023, i per un 
pressupost base de licitació de 65.481,61 euros (IVA inclòs). 

73. – (158/2001) De la gerent municipal, de 28 de febrer de 2022, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu als equips multifunció, impressió del districte d'Horta-Guinardó, per als 
exercicis 2022-2026, i per un pressupost base de licitació de 165.122,29 euros (IVA 
inclòs). 

74. – (20203001) De la gerent municipal, de 28 de febrer de 2022, que prorroga per un 
període comprès des de l'1.03.2022 fins al 28.02.2023, el contracte relatiu al lloguer 
de cabines sanitàries portàtils i urinaris de peu, inclosa la seva instal·lació, neteja, 
manteniment i retirada, per a festes, activitats i esdeveniments, així com per a la
prevenció de conductes incíviques a la via pública del districte de Ciutat Vella, 
adjudicat a Toi Toi Sanitarios Móviles, SA., per als exercicis 2022-2023, i per un import 
de 140.249,34 euros (IVA inclòs). 

75. – (20224004) De la gerent municipal, de 28 de febrer de 2022, que inicia una nova 
licitació, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa, per al 
mateix objecte contractual, del contracte relatiu al servei d'assistència veterinària i el 
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). 

76. – (s/n) De la gerent municipal, de 28 de febrer de 2022, que prorroga per un període 
comprès des del 3.06.2022 fins al 2.06.2023, el contracte relatiu al servei d'impressió, 
enquadernació i lliurament de la revista Barcelona Metropolis, adjudicat a Pressing 
Impressió Digital, SA., per als exercicis 2022-2023, i per un import de 18.985,82 euros 
(IVA inclòs). 

77. – (20222006) De la gerent municipal, de 28 de febrer de 2022, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
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relatiu als serveis de conceptualització gràfica, disseny gràfic, maquetació (o també 
diagramació o compaginació) i adaptació d'originals per a l'elaboració dels prodcutes 
gràfics i altres elements de comunicació del districte de Sant Martí, per als exercicis 
2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 22.000,00 euros (IVA inclòs). 

78. – (s/n) De la gerent municipal, de 28 de febrer de 2022, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu a la 
gestió del repositori BCNROC 2022-2024, per als exercicis 2022-2024, i per un 
pressupost base de licitació de 132.821,93 euros (IVA inclòs). 

79. – (20224107) De la gerent municipal, de 28 de febrer de 2022, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al subministrament de cascos modulars per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, 
per als exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 153.367,50 euros 
(IVA inclòs). 

80. – (20224009) De la gerent municipal, de 28 de febrer de 2022, que adjudica a Fies 
Excellence, SL. el contracte relatiu al subministrament de material fungible sanitari, 
aliments i begudes per al Servei de Protecció Civil, prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvament i per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, per als exercicis 2022-2024, i per 
un import de 140.000,00 euros (IVA inclòs). 

81. – (58/2020) De la gerent municipal, de 28 de febrer de 2022, que prorroga per un 
període comprès des del 5.03.2022 fina al 4.04.2023, el contracte relatiu al servei de 
manteniment de fotocopiadores i equips multi funció del districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, adjudicat a General Machines Technology, SL., per als exercicis 2022-2023, i 
per un import de 23.035,48 euros (IVA inclòs). 

82. – (151/2019) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 28 de febrer de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Alumbrados Viarios, SA. la garantia definitiva d'import 
22.481,87 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al 
semàfor Poesia-Àngel Marqués, amb càrrec a l'exercici 2022. 

83. – (s/n) Del gerent de recursos, de 3 de març de 2022, que autoritza l'ampliació i 
disposició de la despesa per un import de 19.965,00 euros (IVA inclòs) del contracte 
relatiu al servei de retoc i tractament d'imatges per a liibres i documents que edita 
l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant la Direcció de Serveis Editorials, amb càrrec a 
l'exercici 2022. 

84. – (s/n) Del gerent de recursos, de 3 de març de 2022, que amplia l'autorització i 
disposició de la despesa per un import de 22.000,00 euros (IVA inclòs) del contracte 
relatiu als serveis d'assessorament, assistència, representació i defensa en judici 
davant dels jutjats i tribunals de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu i 
serveis de representació i defensa davant d'òrgans i tribunals administratius, adjudicat 
a FJM Advocats, SLP, amb càrrec a l'exercici 2023. 

85. – (2021/6315) De l'alcaldessa, de 17 de desembre de 2021, que nomena el Sr. Mateu 
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Rovira Barris funcionari de carrera, de la categoria Bomber/a d'accés, amb efectes 25 
de novembre de 2021. 

86. – (2021/6620) De l'alcaldessa, de 24 de desembre de 2021, que cessa la Sra. Eva 
Galonska Raya, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 6, adscrit al Grup 
Polític Municipal Socialista, amb efectes 30 de novembre de 2021. 

87. – (2021/6692) De l'alcaldessa, de 24 de desembre de 2021, que nomena el Sr. Pedro 
Aguilera Cortés, personal eventual, en el lloc de treball Assessor/a 3, adscrit/a al Grup 
Polític Municipal Socialista, amb efectes del dia 3 de gener de 2022, amb el règim de 
plena dedicació. 

88. – (2021/6743) De l'alcaldessa, de 24 de desembre de 2021, que nomena personal 
funcionari de carrera, de la categoria Agent de la Guàrdia Urbana, de conformitat amb 
la proposta del Tribunal qualificador de la convocatòria de selecció, mitjançant 
oposició lliure, de 233 places d'Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, promoció 
2019. 

89. – (2021/6744) De l'alcaldessa, de 24 de desembre de 2021, que nomena el Sr. Adrian 
Bernardo Ruiz Berruezo, personal funcionari de carrera de la categoria Agent de la 
Guàrdia Urbana, de conformitat amb la proposta del Tribunal qualificador de la 
convocatòria de selecció, mitjançant oposició lliure, de 150 places d'Agent de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona, promoció 2018, amb efectes 8 de desembre de 2021. 

90. – (2021/6851) De l'alcaldessa, de 7 de gener de 2022, que cessa la Sra. Eva Maria 
Barlabé Vilanova, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 5, adscrit al Grup 
Polític Municipal Esquerra Republicana de Catalunya, amb efectes 2 de gener de 2022. 

91. – (2021/6856) De l'alcaldessa, de 7 de gener de 2022, que nomena la Sra. Anna Salvador 
Alonso, personal eventual, en el lloc de treball Assessor/a 5, adscrit/a al Grup Polític 
Municipal Esquerra Republicana de Catalunya, amb efectes del dia 3 de gener de 
2022, amb el règim de plena dedicació. 

92. – (2021/6852) De l'alcaldessa, de 7 de gener de 2022, que cessa el Sr. Jaume Vilalta 
Lloses, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 5,adscrit al Grup Polític 
Municipal Esquerra Republicana de Catalunya, amb efectes 28 de desembre de 2021. 

93. – (2021/6858) De l'alcaldessa, de 7 de gener de 2022, que cessa la Sra. Natàlia González 
del Pueyo, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 3, adscrit a la Sindicatura 
de Greuges de Barcelona, amb efectes 10 de gener de 2022. 

94. – (2021/6862) De l'alcaldessa, de 7 de gener de 2022, que nomena el Sr. Oriol Puig 
Morant, personal eventual, en el lloc de treball Assessor/a 3, adscrit/a a la Sindicatura 
de Greuges de Barcelona, amb efectes del dia 11 de gener de 2022, amb el règim de 
plena dedicació. 

95. – (2021/6863) De l'alcaldessa, de 7 de gener de 2022, que nomena la Sra. Raquel Abad 
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Pérez, personal funcionari de carrera, de la categoria Tècnic/a superior en informació, 
escala d'administració especial, de conformitat amb la proposta del Tribunal 
qualificador. 

96. – (2022/0044) De l'alcaldessa, de 31 de gener de 2022, que cessa la Sra. Berta Aubets 
Quintana, personal eventual, del lloc de treball Assessor/a 3, adscrit a a la Direcció de 
l'Alcaldia, amb efectes 31 de gener de 2021. 

97. – (2022/0498) De l'alcaldessa, de 8 de febrer de 2022, que cessa el Sr. Adrià Rodríguez 
de Alòs-Moner, personal eventual, del lloc de treball Assessor/a 3, adscrit a a la 
Direcció de l'Alcaldia, amb efectes 1 de febrer de 2022. 

98. – (2022/0534) De l'alcaldessa, de 17 de febrer de 2022, que nomena la Sra. Mònica 
Boisgontier Gutiérrez, Sergio Girón Olesti i Miguel Roman Guerrero, personal 
funcionari de carrera, de la categoria Agent de la Guàrdia Urbana, amb efectes 25 de 
gener de 2022. 

99. – (2022/0503) De l'alcaldessa, de 17 de febrer de 2022, que cessa la Sra. Ma. Clara de 
Yzaguirre Pabolleta, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 5, adscrit a la 
Direcció Tècnica de Premsa, amb efectes 6 de febrer de 2022. 

100. – (2022/0726) De l'alcaldessa, de 17 de febrer de 2022, que nomena el Sr. David Encinas 
Escorihuela i Juan Carlos Cordero Hernandez personal funcionari de carrera, de la 
categoria Agent de la Guàrdia Urbana. 

101. – (2022/0241) De l'alcaldessa, de 17 de febrer de 2022, que nomena la Sra. Irene de 
Pedro Llorente, personal funcionari de carrera, de la categoria tècnic/a superior en art 
i història, escala d'administració especial, de conformitat amb la proposta del Tribunal 
qualificador. 

102. – (2022/0842) De l'alcaldessa, de 22 de febrer de 2022, que esmena, a l'empara de 
l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les Administracions Públiques, l'error material del'e-decret ANY2022-02348 de 
data 31 de gener de 2022, en el sentit que on deia"Gelado de Vega, Marcos, amb 
efectes 22 de desembre de 2022", havia de dir"Gelado de Vega, Marcos, amb efectes 
22 de desembre de 2021". 

103. – (228/2021) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 de gener 
de 2022, que designa membres del Tribunal del procés de promoció interna especial 
de 125 places d'Administratiu/iva. 

104. – (150/2019) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 2 de febrer de 
2022, que modifica el Decret del Gerent de de Persones i Desenvolupament 
Organitzatiu, de designació de membres del Tribunal Qualificador de la convocatòria 
per a la cobertura de 233 places d'Agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de 
Barcelona. 
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105. – (23/2020) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 2 de febrer de 
2022, que modifica el Tribunal qualificador del procés per a la cobertura de 282 places 
d'agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona. 

106. – (33/2021) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 2 de febrer de 
2022, que modifica la designació de membres del Tribunal Qualificador de la 
convocatòria per a la cobertura de 259 places d'Agent de la Guàrdia Urbana de 
l'Ajuntament de Barcelona. 

107. – (3/2022-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 7 de febrer de 
2022, que convoca la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de Director/a de 
Serveis a les Persones i al Territori adscrit a la Gerència del Districte de Sants-
Montjuïc. .

108. – (4/2022-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 7 de febrer de 
2022, que convoca la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de Cap de 
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria adscrit a la Gerència del Districte de 
Gràcia. 

109. – (742019-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 7 de febrer de 
2022, que modifica la Junta de Valoració de la convocatòria per a la provisió per 
concurs de mèrits d’un lloc de treball d’Administratiu/iva Qualificat/da, adscrit al 
Departament de Llicències i Inspecció de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai 
Públic de la Gerència del Districte de Gràcia, en el sentit de substituir la presidenta 
“Sra. Pilar Miràs Virgili” per el “Sr. Rufino J. García Pérez, gerent del Districte de 
Gràcia”.

110. – (1/2022-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 18 de febrer 
de 2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en la lliure designació 1/2022-L per a la provisió de dos llocs de 
treball d'administratiu/va qualificat/da de suport institucional. 

111. – (2/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 18 de febrer 
de 2022, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament de Gestió Jurídica adscrit a la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció. 

112. – (1/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 24 de febrer 
de 2022, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses del 
concurs 1/2022-C 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.

113. – (2/2022-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 24 de febrer 
de 2022, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en la lliure designació 2/2022-L per a la provisió d'un lloc de 
treball de Director/a de Serveis Generals adscrit a la Gerència del Districte de Gràcia. 
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114. – (3/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 24 de febrer 
de 2022, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament de Llicències d'Obres adscrit a la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana. 

115. – (4/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 24 de febrer 
de 2022, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament de Projectes Urbans adscrit a la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana.

116. – (5/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 24 de febrer 
de 2022, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap del 
Servei d'Atenció Telefònica del Departament d'Operacions i Processos d'Atenció 
Especialitzada, adscrita a la gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports. 

117. – (7/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 de febrer 
de 2022, que convoca un concurs per a la provisió de deu llocs de treball 
d'Administratiu/iva especialista.

118. – (8/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 de febrer 
de 2022, que convoca un concurs per a la provisió de trenta-un llocs de Gestor/a de 
projectes de serveis a les persones.

119. – (3/2022-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 2 de març de 
2022, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en la lliure designació 3/2022-L per a la provisió d'un lloc de 
treball de Director/a de Serveis a les Persones i al Territori adscrit a la Gerència del 
Districte de Sants-Montjuïc. 

120. – (4/2022-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 2 de març de 
2022, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en la lliure designació 4/2022-L per a la provisió d'un lloc de 
treball de Cap de Departament de Serveis Jurídics-Secretaria adscrit a la Gerència del 
Districte de Gràcia. 

121. – (4/2021) De l'alcaldessa, de 28 de gener de 2022, que aprova el canvi de denominació 
del carrer del Camp de Ferro per carrer del Camp de la Ferro. 

122. – (30-2021) De l'alcaldessa, de 28 de gener de 2022, que aprova la denominació de 
carrer de José Garrido Gámez, per a l'emplaçament: nou carrer obert entre la cruïlla 
del carrer de Ca n'Oliva i el passatge d'Arriassa. 

Acords de la Comissió de Govern de 17 de febrer de 2022

123. – (259/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª Àngels Orriols 
Sallés (mat. 24919) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb 
la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació a la Direcció de 
l’Àrea del Contenciós de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de 
Lletrada Consistorial (26FA1SCJU01), i l’activitat pública com a professora associada a 
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temps parcial i de durada determinada de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) pel curs acadèmic 2021-2022, des de l’01/09/2021 fins al 31/08/2022. La 
dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se 
en horari no coincident amb el municipal. La dedicació professional total entre 
ambdues activitats, la que es proposa autoritzar de professora associada a temps 
parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs 2021-2022, i la que es 
va autoritzar per la Comissió de Govern en data 02/12/2009, de l’exercici de l’activitat 
privada per compte propi de realització esporàdica de tasques d’assessorament jurídic 
i emissió d’informes jurídics (expedient 1869/2009), no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública atès l’article 13 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i 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. – (378/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sandra Escapa Solanas 
(mat. 77772) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec 
d’Assessora amb destinació a la Regidoria d'Infància, Joventut, Persones Grans i 
Persones amb Discapacitat, on ocupa el lloc de treball d’Assessora 5 (24EEESNEV01), i 
l’activitat pública com a professora associada a temps parcial i de durada determinada 
de la Universitat de Barcelona (UB) pel curs acadèmic 2021-2022, des del 15/09/2021 
fins al 14/09/2022. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà 
de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció 

125. – (380/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francisco Vera Roig (mat. 
79236) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per acumulació de 
tasques amb la categoria professional d’Auxiliar Administratiu, amb destinació al 
Departament de Llicències i Inspecció del Districte d'Horta-Guinardó, on ocupa el lloc 
de treball d’Auxiliar administratiu (14FC2BIBA01), i l’activitat privada per compte 
propi de comerç minorista d'alimentació i queviures. 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 
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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. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

126. – (397/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francisco Javier Albert 
Chapero (mat. 78556) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per 
vacant amb la categoria professional de Tècnic Superior d'Arquitectura, amb 
destinació a la Direcció de Serveis de Planejament 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 a arquitecte. Per tal d'evitar possibles 
coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat 
privada d’arquitecte, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de 
Barcelona. 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. 

127. – (412/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cristina Caballero 
Guzmán (mat. 78559) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
vacant amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació a la 
Direcció de Serveis de Secretaria Tècnic-Jurídica de la Gerència de Recursos, on ocupa 
el lloc de treball de Tècnica Superior en Dret (22FA1BIBA15), i l’activitat privada per 
compte propi com a advocada. No podrà ostentar, per sí mateixa o mitjançant 
substitut, la representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació 
Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies 
de la professió en aquells assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els 
seus Organismes hi tinguin relació. La dedicació professional privada no podrà superar 
la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 



CCM 3/22 Presidència 19/42

128. – (431/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria José Ortiz 
Sanchez (mat. 74336) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera 
amb la categoria professional de Gestora d'Administració General, prestant serveis a 
la Regidora no adscrita, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Especialista de Suport 
Institucional, i l’activitat privada per compte d'altri com a comadrona, impartint 
classes de preparació al part per a embarassades, a l’empresa Centre Marcel·la Mas 
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. 

129. – (140/2021 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Edgar Straehle 
Porras (mat. 6100118), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Art i Història, amb destinació al 
Departament de Programes Públics del Museu d’Història de l’Institut de Cultura de 
Barcelona, desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de treball de Tècnic Superior 
en Art i Història (22FA1BIBA05), i l’activitat pública com a professor associat, a temps 
parcial de la Universitat de Barcelona, pel curs acadèmic 2021-2022, des del dia 
15/09/21 fins al dia 14/09/22. La dedicació a la docència universitària serà a temps 
parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

130. – (20224023_21004871) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament 
d’equips de respiració autònoma i accessoris, conjuntament amb l’execució del servei 
de neteja, descontaminació, desinfecció, inspecció i manteniment dels equips de 
respiració autònoma, els equips de protecció química i cascs del personal del Servei de 
Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPCPEIS) de l’Ajuntament 
de Barcelona, d’acord amb les prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques i amb 
mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 21004871, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 2.362.923,92 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
2.104.235,37 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 
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despesa, amb un pressupost net d'1.952.829,69 euros i un import de l'IVA de 
410.094,23 euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.446.919,56 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/63305/13612 0400; un 
import (IVA inclòs) de 127.222,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/13612 0400; un import (IVA inclòs) de 305.334,79 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/13612 0400; un import (IVA inclòs) de 305.334,79 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13612 0400 i un 
import (IVA inclòs) de 178.111,96 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/13612 0400, condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; DONAR compte d’aquest 
acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

131. – (7/2022) ESMENAR, per error material, el punt 2 del temari de l’annex II de les bases 
de la convocatòria de 241 places d'agent de la Guàrdia Urbana de l´Ajuntament de 
Barcelona, aprovades en Comissió de Govern de sessió celebrada el 10 de febrer de 
2022, en el sentit que tot seguit es relaciona: On diu: “Llei Orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol, de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Títol I Drets, deures i 
principis rectors; Capítol I Drets i deures de l’àmbit civil i social. Capítol II drets en 
l’àmbit polític i de l’Administració. Capítol III drets i deures lingüístics. Títol II De la 
Corona Capítol VI El Govern local.”. Ha de dir: “Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Títol I Drets, deures i principis 
rectors; Capítol I Drets i deures de l’àmbit civil i social. Capítol II drets en l’àmbit polític 
i de l’Administració. Capítol III drets i deures lingüístics. Títol II De les institucions. 
Capítol VI El Govern local.”. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 24 de febrer de 2022

132. – (15/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Anna Rebés Rodríguez 
(mat. 25677) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa 
amb la categoria professional de Gestora d'Administració General, amb destinació a la 
Direcció de Serveis de Relacions Internacionals de la 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 programació i 
producció de cicles de cinema i col·laboracions artístiques per iniciatives culturals. 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. 
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Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

133. – (20/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. José Forca Álvarez (mat. 
25631) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Sergent de la Guàrdia Urbana, amb destinació a la Unitat 
d'Investigació de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de 
treball de Sergent - Guàrdia Urbana (20FC1CICD01), i l’activitat pública com a 
professor associat a temps parcial i de durada determinada de la Universitat de 
Barcelona (UB) pel curs acadèmic 2021-2022, des del 14/02/2022 fins al 14/09/2022. 
La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-
se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres 
previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

134. – (258/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sara Jaurrieta Guarner 
(mat. 25707) entre la seva activitat municipal com a personal alta direcció 
desenvolupant el càrrec de Gerenta del Districte de les Corts, amb codi de lloc 
30CA1CNCD18, i l’activitat pública com a professora associada a temps parcial i de 
durada determinada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs 
acadèmic 2021-2022, des de l’01/09/2021 fins al 31/08/2022. La dedicació a la 
docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La 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. 

135. – (330/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Leonor Baeza Pastor 
(mat. 25356) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la 
categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació a la Direcció de 
l’Àrea del Contenciós de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de 
Lletrada consistorial (26FA1SCJU01), i l’activitat pública com a professora associada a 
temps parcial i de durada determinada de la Universitat de Barcelona (UB) pel curs 
acadèmic 2021-2022, des del 07/10/2021 fins al 14/09/2022. La dedicació a la 
docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
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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. 

136. – (411/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Patricia González 
Martínez (mat. 77680) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
vacant amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Arquitectura, amb 
destinació a la Departament de Llicències i Inspecció del Districte de l'Eixample, on 
ocupa el lloc de treball de Tècnica Mitjana en Arquitectura - llicències i inspecció 
(20FA2BIBA05), i una activitat privada per compte propi d’arquitectura tècnica. Per tal 
d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 
l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura tècnica, 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. 

137. – (RH 325/2021 IMSS) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Maria 
Azaña Esteve (mat. 15027461) entre la seva activitat municipal com funcionària de 
carrera amb la categoria professional Tècnica Mitjana en Educació Social, amb 
destinació al Centre de Serveis Socials Nova Esquerra de l'Eixample de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona, on ocupa el lloc de treball 
Supervisora (codi de lloc: 24FAXCCCD04), i l’exercici de l’activitat docent com a 
professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 
2021/2022, des del 15/09/2021 al 11/02/2022. La dedicació a la docència universitària 
serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions 
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

138. – (RH 327/2021 IMSS) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Noelia 
Espinosa Artero (mat. 15028086) entre la seva activitat municipal com a funcionària 
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de carrera amb la categoria professional Tècnica Mitjana Treball Social, amb 
destinació al Centre de Serveis Socials Carmel de l’Institut Municipal de Serveis Socials 
de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Mitjana en Treball Social - Serveis 
Socials i l’activitat privada per compte propi com a coach. 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. 

139. – (RH 339/2021 IMSS) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Marta 
Martínez Diport (mat.15026856) entre la seva activitat municipal com a funcionària de 
carrera amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Treball Social, amb 
destinació al Centre de Serveis Socials Baix Guinardó - Can Baró de l’Institut Municipal 
de Serveis Socials de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Mitjana en 
Treball Social - Serveis Socials i l’activitat privada per compte propi com a formadora 
d’educació sexual i creixement personal per a dones, realitzant cursos grupals online i 
sessions individuals online. 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. 

140. – (11/2022 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Salvador García 
Arnillas (mat. 6100101), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, 
amb la categoria professional de Tècnic Superior en Art i Història, amb destinació al 
Museu Frederic Marès de la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de l’Institut de 
Cultura de Barcelona, desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de treball de Cap 
de Departament del Museu Frederic Marès (codi de lloc: 26FAXCCCD01), i l’activitat 
com a professor col·laborador de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals 
de la Universitat Ramón Llull, pel curs acadèmic 2021- 2022, des del 7 de febrer de 
2022 fins al 27 de juliol de 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 
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21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

141. – (20002320-001) PRORROGAR per un període comprès des del 2.03.2022 fins 
l'1.03.2023, el contracte 20002320-001 que té per objecte la contractació del servei 
d’elaboració, subministrament de material i correcció de les proves psicotècniques i 
de coneixements, adjudicat a l'empresa Hogrefe Tea Ediciones SAU, amb NIF 
A28079069, per un import total de 387.979,24 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 64.663,21 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el
desglossament següent: un import net de 53.440,67 euros i import IVA d'11.222,54 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22607/92216 0707, 
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 
323.316,03 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 
267.203,33 euros i import IVA de 56.112,70 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22607/92216 0707. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 3 de març de 2022

142. – (308/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Isidre Santacreu Tudo 
(mat. 79094) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb 
la categoria professional de Tècnic Superior d'Arquitectura, amb destinació a la 
Direcció de Serveis de Planificació i Coordinació de Patrimoni de la Gerència de 
Pressupostos i Hisenda de la Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció 
Econòmica, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior d'Arquitectura 
(22FA1BIBA03), i l’exercici d’una segona activitat privada per compte propi com a 
arquitecte, i una segona activitat en el sector públic, concretament com a professor 
associat a temps parcial i de durada determinada de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) pel curs acadèmic 2021-2022, des de l’01/09/2021 fins al 
31/08/2022. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la 
privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte, qualsevol 
manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional 
entre ambdues activitats, la de professor associat a temps parcial de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) pel curs acadèmic 2021-2022, i la de l’exercici de 
l’activitat privada per compte propi com a arquitecte, no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública atès l’article 13 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
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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. 

143. – (363/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Dolcet Butsems 
(mat. 74190) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Enginyeria, amb destinació al 
Departament de Llicències i Inspecció del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnic Superior en Enginyeria (22FA1BIBA10), i l’activitat pública com a 
professor associat a temps parcial i de durada determinada de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) pel curs acadèmic 2021-2022, des de l’01/09/2021 fins 
al 31/08/2022. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 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. 

144. – (17/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Antonio Miguel Torrico 
Aguilar (mat. 78380) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de 
programa amb la categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació a 
la Sindicatura de Greuges de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior 
en Dret (22FA1BIBA15), i l’activitat privada per compte propi com a advocat. No podrà 
ostentar, per sí mateix o mitjançant substitut, la representació i defensa d'interessos 
contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o 
desenvolupar les activitats pròpies de la professió en aquells assumptes o 
procediments en els que l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

145. – (28/2022 IMSS) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laura Egler Terol 
(mat.15100042) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la 
categoria professional de Tècnica Mitjana en Educació Social, amb destinació al Centre 
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de Serveis Socials Turó de la Peira - Can Peguera de l’Institut Municipal de Serveis 
Socials de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Mitjana en Educació social 
- Serveis Socials i l’activitat privada per compte d'altri en el Col·legi Jesús Maria 
Barcelona com a monitora extraescolar de ioga, del 7/10/2021 al 15/06/2022. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal 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. 

146. – (RH 333/2021 IMSS) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Susanna 
Prades Vich (mat. 15100180) entre la seva activitat municipal com funcionària de 
carrera amb la categoria professional TS Psicologia, amb destinació al Centre de 
Serveis Socials El Carmel de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de 
Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Tècnica superior en psicologia – Serveis 
Socials (codi de lloc: 22FA1BIBA19), i l’exercici de l’activitat docent com a professora 
col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 2021/2022, des 
del 15/09/2021 fins l’11/02/2022. La dedicació a la docència universitària serà a 
temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra 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. 

147. – (30/2022) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Gerència de Recursos, tal i 
com es detalla als annexos que consten a l’expedient. PUBLICAR aquest acord en la 
Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

148. – (14002306) PRORROGAR, per un període comprès des del 19.03.2022 fins el 
18.03.2025, el contracte número 14002306 que té per objecte la selecció de 
l’empresa encarregada de la gestió i administració dels dominis .barcelona i .bcn, 
titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, adjudicat a la Fundació privada puntCAT, 
amb NIF G63719025. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

149. – (20003279-002) PRORROGAR per un període comprès des del 8.04.2022 fins el 
7.04.2023, ambdós inclosos, el contracte 20003279-002 que té per objecte el servei 
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d’acolliment dels gossos del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona 
(CAACB) desplaçats del centre, adjudicat a l'empresa Help Guau SL, amb NIF 
B62788021, per un import total de 291.489,00 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 212.948,91 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 175.990,83 euros i import IVA de 36.958,08 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 0300. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
78.540,09 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 
64.909,17 euros i import IVA de 13.630,92 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22610/16911 0300, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència. Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 10 de març de 2022

150. – (246/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Júlia Miralles de 
Imperial Pujol (mat. 78343) entre la seva activitat municipal com a personal eventual 
amb destinació a la Sisena Tinència d'Alcaldia, on ocupa el lloc de treball d’Assessora 3 
(codi de lloc: 26EEESNEV01), i l’activitat pública com a professora associada a temps 
parcial i de durada determinada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel 
curs acadèmic 2021-2022, des de l’01/09/2021 fins al 31/08/2022. La dedicació a la 
docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La dedicació professional total entre ambdues activitats, 
la que es proposa autoritzar de professora associada a temps parcial de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic 2021-2022, i la que es va autoritzar 
per la Comissió de Govern de 19/03/2020, de l’exercici de l’activitat privada per 
compte propi de col·laboració en publicacions i articles d'opinió (expedient 140/2020), 
no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració 
Pública atès l’article 13 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques. La present autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 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. 

151. – (408/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Natalia Costa 
Blanquer (mat. 79300) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
substitució amb la categoria professional de Tècnica Superior d'Informació, amb 
destinació a la Direcció Tècnica de Premsa, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 
Superior d'Informació (22FA1BIBA12), i l’activitat privada per compte propi de 
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periodista i col·laboració en articles de divulgació en matèria gastronòmica i 
tendències. 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. 

152. – (23/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laura Mateo Beneyto 
(mat. 79215) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
acumulació de tasques amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb 
destinació al Departament de Selecció de la Gerència de Persones i Desenvolupament 
Organitzatiu, on ocupa el lloc de treball d’Auxiliar Administrativa (14FC2BIBA01), i 
l’activitat privada per compte propi com a administradora de l'empresa Serlaplan, SL, 
bugaderia industrial que té per objecte social el rentat, secat i planxat de qualsevol 
tipus de tèxtil. 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. 

153. – (38/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Alicia Santos Vives 
(mat. 79657) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
acumulació de tasques amb la categoria professional de Gestora d'Administració 
General, amb destinació a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del 
Districte d'Horta-Guinardó, on ocupa el lloc de treball de Gestora d'Administració 
General (20FA2BIBA01), i l’activitat privada per compte d'altri d’activitats de recerca 
en l'àmbit de les malalties rares endocrines a l’Institut Recerca de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, fins al 31/03/2022. La dedicació professional privada no podrà 
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i 
haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 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 
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circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

154. – (42/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Meritxell Sàez Sellarès 
(mat. 50857) entre la seva activitat municipal com funcionària de carrera amb la 
categoria professional de Tècnica Mitjana en Educació Social, amb destinació al 
Departament de Promoció Drets Dones i LGTBI de la Gerència d’Àrea de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI, on ocupa el lloc de treball de Gestora de projectes 
de serveis a les persones (codi de lloc: 24FAXSCSP01), i l’exercici de l’activitat docent 
com a professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 
2021-2022, des del 16/02/2022 fins al 15/07/2022. La dedicació a la docència 
universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident 
amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment 
dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions 
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

155. – (43/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sra. Maria Victòria Rom 
Rodríguez (mat. 79134) entre la seva activitat municipal com funcionària interina per 
acumulació de tasques amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, 
amb destinació al Departament de Serveis Jurídics - Secretaria del Districte de Gràcia, 
on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Dret (codi de lloc: 22FA1BIBA15), i 
l’exercici de l’activitat docent com a professora col·laboradora de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 2021-2022, des del 16/02/2022 fins al 
15/07/2022. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 
26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per 
canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 
mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

156. – (19001367L01-002) PRORROGAR amb caràcter excepcional i acordar la continuïtat del 
servei en virtut de l’article 29.4 de la LCSP, l’acord marc Lot 1 amb núm. de contracte 
19001367L01-002 i núm. d'expedient 402/2019, que té per objecte les campanyes de 
publicitat institucional i actuacions de comunicació que es difonguin en tots o en 
alguns dels mitjans de comunicació següents: televisió, premsa, revistes, ràdio, 
exteriors i mitjans digitals, excepte aquelles campanyes o accions de comunicació que 
es difonguin exclusivament per mitjans digitals, que seran objecte del Lot 2, a favor de 
les empreses Carat España, SA, NIF A28343358, Wavemaker Publicidad Spain, SL, NIF 
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B81173171 i la UTE Infinity Media Comunications, SL, NIF U67535302, per un termini 
màxim de 9 mesos des del dia 23 de març de 2022, o bé fins a la formalització del nou 
acord marc amb núm. de contracte 21001302L01, que té per objecte les campanyes 
de publicitat institucional i actuacions de comunicació que es difonguin en tots o en 
alguns dels mitjans de comunicació següents: televisió, premsa, revistes, ràdio, 
exteriors i mitjans digitals, excepte aquelles campanyes o accions de comunicació que 
es difonguin exclusivament per mitjans digitals, d’acord amb els informes incorporats 
a l’expedient. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

157. – (20002868-002) PRORROGAR per un període comprès des del 18.03.2022 fins el 
17.03.2023, el contracte 20002868-002 que té per objecte la contractació dels serveis 
mèdics de suport i seguiment en els processos de baixa per malaltia i realització 
d’informes de valoració de situacions de malaltia, que puguin afectar al personal que 
presta serveis tant a l’Ajuntament de Barcelona com als instituts municipals i altres 
organismes adherits, adjudicat a l'empresa Tebex, SA, amb NIF A58066705, per un 
import màxim de 205.458,00 euros IVA inclòs, que es desglossa en: 199.650,00 euros, 
IVA inclòs, corresponent al servei de suport i seguiment de baixes per malaltia, i en 
5.808,00 euros, IVA inclòs, en funció de preus unitaris, corresponent a la realització 
d’informes de valoració de situacions de malaltia; dels quals corresponen a 
l’Ajuntament de Barcelona 119.706,81 euros i 5.808,00 euros respectivament, d'acord 
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 26.970,42 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 22.289,60 euros i import IVA de 4.680,82 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/92211 0707, 
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 
98.544,39 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 
81.441,64 euros i import IVA de 17.102,75 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92211 0707. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

158. – (18002353L03-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el lot 3 
del contracte 18002353 que té per objecte l’adquisició de serveis de sistemes 
informàtics per a realitzar contractació pública electrònica (Servei de l'Oficina 
Tècnica), adjudicat a l'empresa Altran Innovación SLU, amb NIF B80428972, per un 
import màxim de 49.570,38 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 49.570,38 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 40.967,26 euros i import IVA de 8.603,12 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/49112 0705. FIXAR en 
2.048,36 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia i comparegui a les dependències de la 
Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a 
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comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

b) Mesures de govern

1. – La prevenció d'incendis: Un compromís vers a la ciutat. 

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

ES DÓNA PER TRACTADA

c) Informes

2. – Pacte per Barcelona: Un nou impuls per a la ciutat. 

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

ES DÓNA PER TRACTAT

Intervenen els Srs. Sierra i Batlle.

d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (16/2021) APROVAR definitivament la modificació del Reglament d’Honors i 
Distincions de l’Ajuntament de Barcelona; PUBLICAR la modificació, així com el text 
consolidat del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Barcelona, que 
s'hi insereix com a annex, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta 
Municipal i al web municipal. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Martí Grau, Alamany, 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 i Ciutadans i la 
reserva de Partit Popular, Valents i regidora no adscrita Sra. Barceló.
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4. – (08/2022) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, al Sr. Antoni Miró 
en reconeixement de la seva extensa trajectòria i la seva aportació al món de la moda 
catalana, pel seu esperit creatiu projectat internacionalment i per la seva estreta 
vinculació amb la ciutat de Barcelona. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Batlle, 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, Ciutadans, 
Partit Popular, Valents i regidora no adscrita Sra. Barceló.

5. – (1/2022-1 SD) RECTIFICAR, d’acord amb l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’error 
material existent en l’acord de l’expedient 1/2022 SD aprovat pel Plenari del Consell 
Municipal el 25 de febrer de 2022 en el sentit que l’atorgament de la Medalla al mèrit, 
en la categoria d’argent, al funcionari amb número de matrícula 20921, és en virtut 
dels apartats tercer i sisè de la Disposició Addicional 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, i no en virtut de l’apartat b) de l’article 
4.2.2 de l’esmentat reglament, com estableix el citat acord.

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, Junts per Catalunya, Ciutadans, Valents i regidora no 
adscrita Sra. Barceló i la reserva d'Esquerra Republicana i Partit Popular.

6. – (41/2022) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 
2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla a 
l’annex, que consta a l’expedient. ESMENAR l’annex 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 a l’annex, que consta a l’expedient. 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.



CCM 3/22 Presidència 33/42

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

7. – (001/2022 SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les 
Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del senyor Arturo 
Carrasco García, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Conseller del Districte de 
Gràcia -per al qual fou nomenat per Decret de l’Alcaldia de 25 de novembre de 2021, 
passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial en un percentatge del 75% per 
resolució del Regidor del Districte d’1 de desembre de 2021- i l’activitat privada per 
compte propi de consultoria de comunicació. Aquesta 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 i d’altra normativa aplicable, en especial, les establertes 
en les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes que s’han esmentat. En 
tot cas, la present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o 
per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 

(Es tracta conjuntament amb el punt 8)

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

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

8. – (003/2022 SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les 
Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del senyor Miguel 
Martínez Velasco, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Conseller del Districte de 
Sants-Montjuïc -per al qual fou nomenat per Decret de l’Alcaldia de 15 de novembre 
de 2021, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial en un percentatge del 75% 
per resolució del Regidor del Districte de 25 de novembre de 2021- i l’activitat privada 
per compte propi d’agent comercial i explotació electrònica per tercers. Aquesta 
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 i d’altra 
normativa aplicable, en especial, les establertes en les Normes Reguladores del 
Funcionament dels Districtes que s’han esmentat. En tot cas, la present autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. 

(Tractada en el el punt 7)
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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

9. – (2021-0057) RESOLDRE les al.legacions presentades en termini d’informació pública 
que va tenir lloc entre el 21 de gener i el 3 de març de 2022 i d’acord amb l’informe de 
la Direcció de Democràcia Activa que consta a l’expedient i es dona per reproduït al 
present acord. APROVAR inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Barcelona amb la incorporació de les esmenes derivades de les 
al·legacions estimades de conformitat amb l’esmentat informe, d’acord amb 
l’establert a l’article 111 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de 
Barcelona (ROM). SOTMETRE’l novament a informació pública per un període de 30 
dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’acord amb l’establert als articles 49.b) 
de Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 112 del ROM. 
FACULTAR al Regidor de Drets de Ciutadania i Participació per tal que adopti els actes 
necessaris per a l’execució d’aquest acord. 

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

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

10. – (20214016_21000045) AUTORITZAR, en virtut del que preveu l'article 195.2 de la Llei 
9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l'ampliació del termini 
d'execució del contracte número 21000045, que té per objecte el subministrament, 
mitjançant la modalitat d’arrendament, de 4 furgonetes amb oficina d’atestats i amb 
distintius destinades per al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona, a l'Ajuntament 
de Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció, adjudicat a l’empresa Alphabet 
España Fleet Management, SA, amb NIF A91001438, en el sentit d’ampliar el termini 
d’entrega dels vehicles fins l'1 d’abril de 2022, d’acord amb els informes que figuren a 
l’expedient; REQUERIR el contractista per tal que en el termini màxim de 5 dies hàbils 
procedeixi a FORMALITZAR aquesta ampliació de termini. 

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

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

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

11. – (M1923/3599) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: PRIMER.- Condemnar la invasió militar d’Ucraïna 
perpetrada per l’exèrcit rus i fer una crida al diàleg per treballar, amb celeritat, per 
una solució diplomàtica que posi fi a aquesta guerra. SEGON.- Reclamar la 
convocatòria urgent del plenari del Consell Municipal de Cooperació Internacional per 
tal de coordinar amb els diversos actors socials de la ciutat les iniciatives relacionades 
amb l’ajuda al poble ucraïnès. TERCER.- Que el govern municipal coordini les accions 
d’ajuda al poble ucraïnès amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, les 
diputacions, les associacions de municipis i el Fons Català de Cooperació, del qual 
l’Ajuntament de Barcelona n’és membre, en els organismes corresponents reforçant 
les iniciatives empreses amb totes les institucions. QUART.- Que el govern municipal 
acompanyi i assessori periòdicament les associacions de la ciutat que durant l’esclat 
de la guerra han estat fent recollida de material i altres tasques perquè les accions 
estiguin coordinades i siguin realment efectives. Així mateix, garantir que els governs 
de districte estableixin un diàleg amb aquestes associacions. CINQUÈ.- Que el govern 
municipal reforci els serveis d’atenció amb informació clara a la ciutadania per tal 
d’agilitzar els procediments administratius referents a l’empadronament, accés als 
serveis socials i escolarització, entre altres, dels refugiats provinents d’aquesta guerra. 
SISÈ.- Sumar-se a la denúncia feta pel Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 
sobre l’acumulació d’expedients d’estrangeria sense resoldre a l’oficina d’estrangeria 
de Barcelona i, en aquest sentit, reclamar que la Subdelegació del Govern a Barcelona 
prengui les mesures necessàries per garantir la resolució immediata dels expedients 
acumulats. SETÈ.- Que el govern municipal faci un cens de les propietats d’empreses i 
persones sotmeses a sancions per part de la Unió Europea relacionades amb la invasió 
russa d’Ucraïna, per tal de facilitar l’execució d’aquestes sancions. VUITÈ.- Refermar 
que Barcelona és una ciutat on la convivència veïnal i la no-discriminació són valors 
definitoris del seu caràcter i fer una crida a respectar a tothom sigui quin sigui el seu 
origen. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/3599) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció acorda: PRIMER.- Condemnar la invasió militar d’Ucraïna 
perpetrada pel Govern de Rússia i fer una crida al diàleg per treballar, amb celeritat, 
per una solució diplomàtica que posi fi a aquesta guerra. SEGON.- Reclamar la 
convocatòria urgent del plenari del Consell Municipal de Cooperació Internacional 
per tal de coordinar amb els diversos actors socials de la ciutat les iniciatives 
relacionades amb l’ajuda al poble ucraïnès. TERCER.- Que el govern municipal 
coordini les accions d’ajuda al poble ucraïnès amb el Consolat General d’Ucraïna a 
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Barcelona, el Govern de la Generalitat de Catalunya, el Govern de l’Estat, la Diputació 
de Barcelona, les associacions de municipis i el Fons Català de Cooperació, del qual 
l’Ajuntament de Barcelona és membre, en els organismes corresponents reforçant les 
iniciatives empreses amb totes les institucions. QUART.- Que el govern municipal
acompanyi i assessori periòdicament les associacions de la ciutat que durant l’esclat 
de la guerra han estat fent recollida de material i altres tasques perquè les accions 
estiguin coordinades i siguin realment efectives. Així mateix, garantir que els governs 
de districte estableixin un diàleg amb aquestes associacions. CINQUÈ.- Que el govern 
municipal reforci els serveis d’atenció amb informació clara a la ciutadania per tal 
d’agilitzar els procediments administratius referents a l’empadronament, accés als 
serveis socials i escolarització, entre altres, de les persones refugiades provinents 
d’aquesta guerra. SISÈ.- Sumar-se a la denúncia feta pel Consell Municipal 
d’Immigració de Barcelona sobre l’acumulació d’expedients d’estrangeria sense 
resoldre a l’oficina d’estrangeria de Barcelona i, en aquest sentit, instar la 
Subdelegació del Govern a Barcelona a prendre les mesures necessàries per garantir 
la resolució immediata dels expedients acumulats. SETÈ.- Que el govern municipal 
col·labori amb el Govern de l’Estat per tal de fer efectives les sancions acordades per 
la UE a persones i empreses relacionades amb la invasió russa d’Ucraïna, pel que fa a 
les propietats i actius econòmics ubicats a Barcelona. VUITÈ.- Refermar que 
Barcelona és una ciutat on la convivència veïnal i la no-discriminació són valors 
definitoris del seu caràcter i fer una crida a respectar a tothom sigui quin sigui el seu 
origen. 

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

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 AMB TEXT TRANSACCIONAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

12. – (M1923/3616) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció insta el Govern Municipal a: 1- Presentar un informe a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció del mes de maig 
de 2022, en el que consti un cens de pisos i locals ocupats il·legalment i que generen 
problemes de convivència o són de caràcter delinqüencial al barri del Besòs i el 
Maresme, així com un pla integral de seguretat pel barri on constin les mesures 
impulsades per l’Ajuntament de Barcelona en coordinació amb el departament 
d’interior de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat d’evitar les ocupacions 
conflictives i de caràcter delinqüencial i lluitar contra les màfies i grups organitzats que 
les promouen. 2- Estudiar la creació i la implementació d’una Oficina d’intervenció i 
Recolzament a Comunitats que determini la necessitat d’abordatges específics 
orientats a disminuir la bretxa social i millorar l’actual perfil de vulnerabilitat de les 
comunitats. 

Es presenta el text transaccionat següent:
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(M1923/3616) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció insta al Govern Municipal a: 1-    Que en el termini de 5 mesos i 
de forma conjunta entre l’Ajuntament de Barcelona i el Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, s’elabori un informe en el que consti un cens d’immobles 
ocupats il·legalment de caràcter delinqüencial al barri del Besòs i el Maresme, i que 
reculli les actuacions planificades i a dur a terme amb la finalitat de reforçar 
l’operatiu policial conjunt per tal de donar una resposta més ràpida i efectiva davant 
les activitats delictives i màfies d’ocupació d’immobles. 2-    Estudiar per part dels 
àmbits i sectors corresponents de les administracions competents, la creació i la 
implementació d’una Oficina d’intervenció i Recolzament a Comunitats de veïns per 
trobar la millor manera de disminuir la bretxa social i millorar l’actual perfil de 
vulnerabilitat de les comunitats". 

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

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

Del Grup Municipal Partit Popular:

13. – (M1923/3636) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció insta el Govern Municipal a presentar, a la propera Comissió de 
Presidència, un Pla integral de viabilitat de Betevé (BTV) que permeti revertir la 
precària situació econòmica i laboral en que es troba la televisió pública de Barcelona i 
asseguri la continuïtat de la seva funció. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/3636) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Instar al Govern municipal a elevar al Plenari, abans de 
l’estiu, un nou contracte programa de Betevé (BTV) que garanteixi la continuïtat de la 
seva funció amb unes condicions econòmiques i laborals dignes. Instar al consell 
d’Administració de BTV a presentar en el termini de dos mesos un pla integral de 
viabilitat que serveixi de base per aquest contracte programa. 

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

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 AMB TEXT TRANSACCIONAT
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Del Grup Municipal Valents:

14. – (M1923/3619) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció insta el Govern Municipal a presentar en el termini d’un mes la seva 
proposta per garantir aquest estiu la seguretat a les platges de la nostra ciutat, en 
aquest pla s’ha d’especificar el nombre d’agents i les mesures preventives que 
s’instal·laran a les platges de Barcelona. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/3619) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció insta el Govern Municipal a presentar la seva proposta per 
garantir aquest estiu la seguretat a les platges de la nostra ciutat, en aquest pla s’ha 
d’especificar el nombre d’agents i les mesures preventives que s’instal·laran a les 
platges de Barcelona. 

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 AMB TEXT TRANSACCIONAT

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/3565) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció acorda que el Govern Municipal de l’Ajuntament de Barcelona realitzi 
totes les accions necessàries i que estiguin al seu abast, tot instant al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, per a la creació de la categoria funcionarial B, on es puguin 
encabir els educadors i educadores de les escoles bressol de Barcelona, preservant 
així la seva feina, el seu salari i valorant-ne la seva tasca educativa. 

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

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

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

16. – (M1923/3601) Que el Govern municipal complementi les accions de difusió de la 
campanya de xerrades de prevenció d’incendis domèstics “Millor prevenir que 
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apagar” dels Bombers de Barcelona, mitjançant la distribució dels tríptics informatius 
a totes les llars de la ciutat, en les principals llengües que parla la ciutadania de 
Barcelona, així com també s’incrementi el nombre de sessions informatives i se’n faci 
més publicitat. 

Intervenen els Srs. Coronas i Batlle.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

17. – (M1923/3617) Que a la propera Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció, el govern municipal presenti un informe on constin 
els principals punts de celebració de botellots a cada districte i les accions impulsades 
per part de la Guàrdia Urbana per aturar-los, així com dels dispositius preventius en 
col·laboració amb el Cos de Mossos d’Esquadra per evitar que aquests es puguin dur a 
terme. 

Intervenen els Srs. Martí Galbis i Batlle.

NO ACCEPTAT

18. – (M1923/3618) Que el Govern municipal, tot mantenint la patrulla fixa de la Guàrdia 
Urbana a la llosa de la Ronda de Sant Antoni, incrementi les patrulles a peu per la zona 
del Raval propera a la Ronda de Sant Antoni per evitar que en els seus carrers laterals i 
paral·lels s’instal·li el mal anomenat “Mercat de la misèria” i les antigues dinàmiques 
existents de baralles, incivisme i venda de drogues es traslladin al Raval, tot 
col·laborant amb les altres regidories i administracions per tal de solucionar el 
problema existent des de totes les vessants. 

Intervenen els Srs. Martí Galbis i Batlle.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

19. – (M1923/3564) Que l'equip de govern posi tots els recursos, tant econòmics com 
materials, per adequar la sala conjunta de comandament de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona i altres cossos de seguretat, i posar solució a totes les deficiències greus que 
avui dia presenta i a les condicions que afecten de manera negativa la salut dels 
treballadors.

Intervenen els Srs. Sierra i Batlle.

ACCEPTAT
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Del Grup Municipal Partit Popular:

20. – (M1923/3638) Instar el govern municipal a incrementar les dotacions de Guàrdia 
Urbana en coordinació amb Mossos d’Esquadra per tal de millorar la seguretat dels 
veïns de la Plaça Falset a la Zona Franca. 

Intervenen els Srs. Bou i Batlle.

ACCEPTAT

21. – (M1923/3637) Instar el govern municipal a suspendre l’acord d’agermanament de la 
ciutat de Barcelona amb Sant Petersburg com a mostra de rebuig de la nostra ciutat a 
la invasió iniciada per Rússia contra Ucraïna. 

Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Bonet.

ACCEPTAT

De Regidora no adscrita:

22. – (M1923/3615) Instem el Govern Municipal a coordinar les Tinències de Seguretat i 
d’Urbanisme per tal de tenir actualitzat el mapa de punts negres a la nostra ciutat, 
amb l’objectiu d’implementar els canvis en urbanisme per fer desaparèixer els punts 
negres i mentrestant augmentar els efectius de la Guàrdia Urbana per tal d’evitar la 
inseguretat en aquestes zones. 

Intervenen la Sra. Barceló i el Sr. Batlle.

ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

23. – (M1923/3605) Com creu el govern municipal que afectarà a la ciutadania de 
Barcelona la situació de conflicte bèl·lic que es viu a Ucraïna? 

Intervenen les Sres. Alamany i Bonet.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

24. – (M1923/3566) Quina és la situació actual de l'agent de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona destinat al Districte de Ciutat Vella al qual se li ha obert un expedient 
informatiu?
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(Es tracta conjuntament amb el punt 25)

Intervenen els Srs. Sierra, Benítez i Batlle.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Valents:

25. – (M1923/3620) Segons informacions del sindicat CSIF de la Guàrdia Urbana, el cos 
policial ha investigat i relegat de les seves funcions a un agent de la comissaria de 
Ciutat Vella per incomplir ordres: ajudar a persones vulnerables en risc d’exclusió 
social. La Unitat Deontològica d'Assumptes Interns (UDAI) de la Guàrdia Urbana va 
investigar el cas d'aquest agent de Ciutat Vella? Quins motius han portat a la Gerència 
de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona a obrir un expedient 
disciplinari a aquest mateix agent? 

(Tractada en el punt 24)

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

26. – (M1923/3600) Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició amb número de 
registre (M1923/2936) aprovada a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció el 15 de desembre de 2021 amb el següent 
contingut: (M1923/2936) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 
i Seguretat i Prevenció acorda: Primer.— L’Ajuntament de Barcelona es compromet a 
garantir i promoure el correcte compliment de la normativa del padró. És a dir, a 
empadronar tota persona que visqui a la població, amb independència de la seva 
nacionalitat o estatus legal, el títol pel qual ocupi un habitatge o la situació legal o 
física de l’habitatge, tal com estableix la corresponent normativa d’aplicació a tots els 
municipis de Catalunya. Segon.— Seguint l’article 4.2 de l’Estatut de Catalunya, 
l’Ajuntament de Barcelona es compromet a treballar per promoure les condicions 
necessàries perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups siguin reals i 
efectives i a facilitar la participació de totes les persones en la vida política,
econòmica, cultural i social, tant en els àmbits d’actuació directa de l’Ajuntament com 
en les institucions de què forma part i als fòrums on participa. Consegüentment, 
l’Ajuntament es compromet a treballar proactivament en els ens locals 
supramunicipals de què forma part per garantir una bona aplicació de la normativa 
del padró i corregir les vulneracions de drets que es deriven d’una mala aplicació de la 
mateixa, tal com han denunciat reiteradament des de fa anys el Síndic de Catalunya, 
el Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, així com 
gran nombre d’entitats d’acció socials i col·lectius de persones immigrades. Tercer. —
En compliment amb l’anterior punt SEGON, l’Ajuntament de Barcelona insta el Govern 
de la Diputació de Barcelona a abordar proactivament des d’una perspectiva 
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supramunicipal l’observança i el foment de polítiques d’empadronament actiu, així 
com estudiar mecanismes per corregir les males praxis i millorar el compliment de la 
norma: especialment, unificar les divergències de criteri que es donen en l’aplicació de 
la normativa entre els municipis que conformen la Diputació de Barcelona, amb 
l’objectiu d’evitar que se segueixin produint greuges entre municipis i, especialment, 
la vulneració de drets —alguns d’ells, Drets Fonamentals— de les persones que es 
troben en situació d’especial vulnerabilitat. 

Intervenen la Sra. Baró i el Sr. Serra.

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

27. – (M1923/3611) Que el Govern Municipal informi de l'estat d'execució de la proposició 
aprovada a aquesta Comissió el passat mes de febrer amb el següent contingut: 
(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 els Srs. Martí Galbis i Batlle.

ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14.20 h.
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