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

Sessió de 16 de juny de 2021

ACTA

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
Consistorial de la casa de la ciutat, el 16 de juny de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ DE 
PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ en 
sessió ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr.  Regidor Albert Batlle Bastardas. Hi 
assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jordi Martí Grau, Marc Serra Solé, Laia Bonet 
Rull, Montserrat Ballarín Espuña, Elisenda Alamany i Gutiérrez, Jordi Coronas i 
Martorell, Gemma Sendra i Planas, Marina Gassol i Ventura, Jordi Martí Galbis, 
Francina Vila i Valls, Francisco Sierra López, Josep Bou Vila,  Manuel Valls Galfetti i 
Maria Magdalena Barceló Verea, assistits per l'assessora jurídica, la Sra. Anna Martori 
Salichs, que actua per delegació del secretari general i que certifica.

També hi són presents l’Im. Sr. Max Zañartu i Plaza i la Ima. Sra. María Luz Guilarte
Sánchez.

Excusen la seva absència els Ims. Srs. Eloi Badia Casas i Jordi Rabassa Massons.

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

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

S'obre la sessió a les 10.00 h.

     Intervenen els Srs. Batlle i Coronas.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 19 de maig 
de 2021, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió.
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Votació favorable del Partit dels Socialistes de Catalunya, d'Esquerra Republicana, 
Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i per la regidora 
no adscrita Maria Magdalena Barceló Verea. 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. – (2021-0031 / 21001297) De la gerent d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, 
de 4 de maig de 2021, que convoca la licitació per a l’adjudicació del contracte que té 
per objecte la coordinació i gestió d’activitats sobre pluralitat religiosa a Barcelona 
(jornades, cicles i monogràfics temàtics), amb mesures de contractació pública 
sostenible, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert 
simplificat (art. 159, apartats 1 al 5, LCSP), amb un pressupost base de licitació de
100.221,03 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 99.392,76 euros. 

2. – (s/n) De la gerent municipal, de 5 de maig de 2021, que adjudica a Igscar Services, SL. 
el contracte relatiu al servei de rentat i assecat exterior dels vehicles turisme i de les 
motocicletes, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 14.338,50 euros (IVA 
inclòs). 

3. – (s/n) De la gerent municipal, de 5 de maig de 2021, que allibera la quantitat 
d'1.386,66 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu 
al servei de rentat i assecat exterior dels vehicles turisme i de les motocicletes 
adjudicat a Igscar Services, SL., per als exercicis 2021-2023. 

4. – (s/n) De la gerent municipal, de 5 de maig de 2021, que adjudica a Nou Rentat 
Poblenou SCP el contracte relatiu al servei de neteja integral i desinfecció de l'interior 
dels vehicles turismes, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 8.984,25 euros 
(IVA inclòs). 

5. – (0003/15) Del gerent de recursos, de 6 de maig de 2021, que cancel·la i/o retorna a M 
i J Gruas, SA. la garantia definitiva d'import 37.133,98 euros constituïda per respondre 
del compliment del contracte relatiu al manteniment de la via pública al districte de 
Les Corts, lot 4, per a l'exercici 2021. 

6. – (1016/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 6 de maig de 2021, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa 
del contracte relatiu al subministrament de dispensadors d'aigua, en règim de lloguer, 
tant a les gerències i districtes, com a les diferents empreses i entitats que conformen 
el sector públic dependent de l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, 
i per un pressupost base de licitació de 434,15 euros (IVA inclòs). 
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7. – (3003/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 6 de maig de 2021, que 
adjudica a Gecko Arte y Escalada, SL. el contracte relatiu al manteniment del búlder 
del carrer Ciutat Asunción, 73, per al període comprès entre abril de 2021-març 2022, 
per als exercicis 2021-2022, i per un import de 2.783,00 euros. 

8. – (0017/17) Del gerent de recursos, de 6 de maig de 2021, que cancel·la i/o retorna a 
Magmacultura, SL. la garantia definitiva d'import 5.228,92 euros per respondre del 
compliment del contracte relatiu al servei de suport per a la venda i servei 
d'informació de les publicacions editades per l'Ajuntament de Barcelona, de la llibreria 
de la Sala Ciutat, carrer Ciutat, 2, per a l'exercici 2021. 

9. – (18010181) Del gerent del districte de Nou Barris, de 6 de maig de 2021, que cancel·la 
i/o retorna a Vilar Abella, SL. la garantia definitiva d'import 1.404,96 euros constituïda 
per respondre del compliment del contracte relatiu al servei d'impressió i manipulació 
de material d'impremta per a diferents activitats al districte de Nou Barris, per a 
l'exercici 2021. 

10. – (180500028) De la gerent del districte de Les Corts, de 6 de maig de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Servicios Microinformática, SA. la garantia definitiva d'import 
578,40 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al 
subministrament i arrendament, sense opció de compra, d'11 equips per a la 
impressió, escaneig i còpia de documents, així com el manteniment dels equips per als 
equipaments del districte de Les Corts, per a l'exercici 2021. 

11. – (20213200) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 6 de maig de 2021, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import 
d'1.701,33 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei de suport a la gestió, 
dinamització i assistència tècnica en la tramitació i el seguiment dels esdeveniments i 
fires de la via pública i les activitats del districte de Ciutat Vella adjudicat a Incoop 
SCCL, per als exercicis 2021-2023. 

12. – (3014/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 10 de maig de 2021, que 
adjudica a Estudio Arquitectura Técnica Ramon Auset el contracte relatiu a la 
coordinació de seguretat i salut dels treballs de retirada de nius de Myiopsitta 
Monachus al C.F. Narcís Sala i C.F. Baró de Viver al districte de Sant Andreu, per als 
exercicis 2021-2022, i per un import d'1.742,40 euros. 

13. – (s/n) De la gerent municipal, de 10 de maig de 2021, que adjudica a la Sra. Mariona 
López Bosch el contracte relatiu al disseny gràfic i maquetació de documents 
d'Economia Social i Solidària i Consum Responsable, per als exercicis 2021-2023, i per 
un import de 65.664,28 euros (IVA inclòs). 

14. – (20203003) Del gerent del districte de l'Eixample, de 12 de maig de 2021, que amplia 
l'autorització i disposició de la despesa per un import de 42.765,94 euros (IVA inclòs) 
del contracte relatiu a les obres de reforma del local polivalent del carrer Aragó, 317 
del districte de l'Eixample adjudicat a Construcciones Fertres, SL., per a l'exercici 2021. 
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15. – (1015/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 12 de maig de 2021, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa 
del contracte relatiu al servei de seguretat i vigilància a l'edifici Josep Pallach del 
districte de Sant Andreu, per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de 
licitació de 71.728,80 euros (IVA inclòs). 

16. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Coordinació Territorial i Esports, de 13 de maig 
de 2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un 
import de 6.312,17 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei per a la 
dinamització d'activitats lúdiques, dinamització del voluntariat i coordinació de la 
xarxa de cases d'acollida del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona 
adjudicat a la Sra. Rosario Perea Buzón, per als exercicis 2021-2022. 

17. – (437/17) Del gerent de recursos, de 14 de maig de 2021, que allibera l'autorització i la 
disposició de la despesa del contracte relatiu al servei d'impressió, escaneig i còpia de 
documents als centres i edificis de l'àmbit de la Gerència de Recursos de l'Ajuntament 
de Barcelona adjudicat a Ricoh España, SLU, per a l'exercici 2021, i per un import de 
294.000,00 euros (IVA inclòs). 

18. – (35/2021) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 16 de maig de 2021, que 
adjudica a Faura Casas Auditors, SL. el contracte relatiu a la revisió limitada dels 
comptes de pèrdues i guanys dels exercicis 2020 i 2021 dels contractes en règim de 
concessió i gestió cívica del districte de Sarrià-Sant Gervasi, per als exercicis 2021-
2022, i per un import de 16.440,37 euros (IVA inclòs). 

19. – (s/n) De la gerent municipal, de 17 de maig de 2021, que adjudica a la Fundació 
Privada Joia Joventut Organitzada i Activa el contracte relatiu a la impressió de 
materials d'Economia Social i Solidària i Mercat Social-Consum Responsable, per als 
exercicis 2021-2023, i per un import de 28.170,01 euros (IVA inclòs). 

20. – (20199601) Del gerent del districte de l'Eixample, de 17 de maig de 2021, que 
cancel·la i/o retorna al Sr. David Martínez Merodio la garantia definitiva d'import 
2.479,34 euros per respondre del compliment del contracte relatiu als serveis de 
suport tècnic en l'organització dels actes de les entitats del districte de l'Eixample 
(Project Manager 2019-2020), per a l'exercici 2021. 

21. – (20199211) Del gerent del districte de l'Eixample, de 17 de maig de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a UAN-TU-TRI, SL. la garantia definitiva d'import 1.000,00 euros 
per respondre del compliment del contracte relatiu al servei d'impressió i manipulació 
de materials per a la difusió i divulgació d'activitats, actes i altres manifestacions del 
districte de l'Eixample, lot 1- Comunicacions d'actiivtats municipals ordinàries, per a 
l'exercici 2021. 

22. – (20199211) Del gerent del districte de l'Eixample, de 17 de maig de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Fotoletra, SA. la garantia definitiva d'import 1.000,00 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al contracte de serveis 
d'impressió i manipulació de materials per a la difusió i divulgació d'activitats, actes i 
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altres manifestacions del districte de l'Eixample, lot 2- Comunicacions de Festes 
Majors i actes varis, per a l'exercici 2021. 

23. – (156/2018) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 18 de maig de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a General Facilities, SLU la garantia definitiva d'import 12.451,42 
euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a les "Obres 
cotreball", per a l'exercici 2021. 

24. – (0857/18) Del gerent de recursos, de 18 de maig de 2021, que cancel·la i/o retorna a 
Oserma 1992 Obras y Servicios, SL. la garantia definitiva d'import 8.275,34 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a les obres de reforma 
de la planta segona de l'edifici del passeig de Joan de Borbó, 76, edifici "El Far", per a 
l'exercici 2021. 

25. – (s/n) Del gerent d'Àrea Agenda 2030, Coordinació Territorial i Esports, de 18 de maig 
de 2021, que declara desert el procediment obert per a l'adjudicació del contracte per 
a l'assessoria integral (legal, tècnica i econòmic-financera) i la secretaria tècnica de la 
Comissió Tècnica de Valoració, per no haver quedat cap oferta adequada i anul·lar 
l'autorització de la despesa, per un import de 128.889,20 euros, amb càrrec als 
exercicis 2021-2022. 

26. – (0038/19) Del gerent de recursos, de 18 de maig de 2021, que cancel·la i/o retorna a 
Berepublic Networks, SL. la garantia definitiva d'import 9.058,25 euros constituïda per 
respondre del compliment del contracte relatiu al servei de gestió i enviament d'e-
comunicacions a subscriptors i usuaris legítims, mitjanant una plataforma de gestió i 
tractament integral de butlletins electrònics, via correu electrònic, que és accessible 
pels diferents sectors i districtes de l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut de Cultura, 
per a l'exercici 2021. 

27. – (29/2021) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 18 de maig de 2021, que 
adjudica a l'Associació Cultural "Viu el Teatre" el contracte relatiu als serveis de 
producció i execució d'espectacles infantils i familiars al teatret dels jardins del Turó 
Parc de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 73.586,67 euros 
(IVA inclòs). 

28. – (20182014) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 18 de maig de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Puça Espectacles, SL. la garantia definitiva d'import 3.709,86 
euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a la gestió de la 
Casa de la Barceloneta 1761, per a l'exercici 2021. 

29. – (2121/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 19 de maig de 2021, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa 
del contracte relatiu al servei d'ambulàncies als actes del districte de Sant Andreu, per 
als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 27.060,00 euros (IVA 
exempt). 
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30. – (20211009) Del gerent del districte de Sant Martí, de 20 de maig de 2021, que 
adjudica a Eurocebrian, SL. el contracte relatiu al subministrament de trofeus (copes, 
medalles, plaques i altres elements condecoratius) al districte de Sant Martí, per als 
exercicis 2021-2022, i per un import de 15.719,83 euros (IVA inclòs). 

31. – (20212013) De la gerent municipal, de 20 de maig de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al manteniment d'equips de so i audiovisuals als equipaments del districte de 
Sant Martí, per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 
12.073,51 euros (IVA inclòs). 

32. – (s/n) De la gerent municipal, de 20 de maig de 2021, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al 
subministrament i gestió de xecs de restaurant per als conductors del parc mòbil, per 
als exercicis 2021-2023, i per un pressupost base de licitació de 74.611,06 euros (IVA 
inclòs). 

33. – (s/n) De la gerent municipal, de 20 de maig de 2021, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al 
servei de resolució d'incidències de recollida i reubicació d'eixams d'abella mel·lifera, 
de retirada i eliminació de nius de vespa asiàtica a l'espai públic, per als exercicis 
2021-2022, i per pressupost base de licitació de 62.820,04 euros (IVA inclòs). 

34. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Coordinació Territorial i Esports, de 21 de maig 
de 2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un 
import d'1.984,82 euros (IVA inclòs) relatiu al contracte de serveis veterinaris externs 
per donar cobertura a les necessitats d'atenció als animals recollits al centre d'acollida 
d'animals de companyia de Barcelona, lot 1, per als exercicis 2021-2022. 

35. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Coordinació Territorial i Esports, de 21 de maig 
de 2021, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i 
autoritza la despesa del contracte relatiu a l'assessoria integral (legal, tècnica i 
econòmic-financera) i la secretaria tècnica de la Comissió Tècnica de Valoració, òrgan 
gestor del Mecanisme per a l'Energia sostenible de Barcelona, per als exercicis 2021-
2022, i per un pressupost base de licitació de 128.889,20 euros (IVA inclòs). 

36. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Coordinació Territorial i Esports, de 21 de maig 
de 2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un 
import de 7.533,05 euros (IVA inclòs) relatiu al contracte de serveis veterinaris externs 
per donar cobertura a les necessitats d'atenció als animals recollits al centre d'acollida 
d'animals de companyia de Barcelona, lot 2, per als exercicis 2021-2022. 

37. – (190400093) De la gerent municipal, de 21 de maig de 2021, que prorroga el contracte 
relatiu a la dinamització esportiva de l'espai esportiu urbà de la Bederrida situat al 
carrer de Martí i Franquès, s/n del districte de Les Corts adjudicat al Sr. Eduard 
Benlliure Bardado, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 87.351,74 euros 
(IVA inclòs). 
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38. – (2021 / 2173) De l'alcaldessa, de 7 de maig de 2021, que cessa el Sr. Carlos Izquierdo 
Lázaro, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 3, adscrit a la Regidoria de 
Presidència, amb efectes 23 d'abril de 2021. 

39. – (2021 / 2271) De l'alcaldessa, de 7 de maig de 2021, que cessa el Sr. Ancor Mesa 
Méndez, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 5, adscrit a la Regidoria de 
Presidència, amb efectes 2 de maig de 2021. 

40. – (2021 / 2274) De l'alcaldessa, de 7 de maig de 2021, que nomena el Sr. Ancor Mesa 
Méndez, personal eventual, en el lloc de treball d'assessor/a 3 adscrit a la Direcció de 
l'Alcaldia, amb efectes del dia 3 de maig de 2021, amb el règim de plena dedicació. 

41. – (2021 / 2263) De l'alcaldessa, de 7 de maig de 2021, que nomena el Sr. Xavier Joan 
Calafat Martínez, personal eventual, en el lloc de treball d'assessor/a 3 adscrit a la 
Regidoria de Presidència, amb efectes del dia 3 de maig de 2021, amb el règim de 
plena dedicació. 

42. – (2021 / 2402) De l'alcaldessa, de 21 de maig de 2021, que nomena Rubén Serrano 
Martínez, personal eventual, en el lloc de treball Assessor/a5, adscrit/a a la Regidoria 
de Drets de Ciutadania, amb efectes del dia 19 de maig de 2021, amb el 50% de la 
jornada ordinària. 

43. – (2021 / 2615) De l'alcaldessa, de 31 de maig de 2021, que nomena la Sra. Mercè 
Reverter Baquer, personal eventual, en el lloc de treball Assessor/a 3,adscrit/a a la 
Regidoria de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda, amb efectes del dia 
1 de juny de 2021, amb el règim de plena dedicació. 

44. – (2021 / 2727) De l'alcaldessa, de 31 de maig de 2021, que nomena el Sr. Jesús Gil 
Molina, personal eventual, en el lloc de treball Assessor/a 3,adscrit/a a la Direcció de 
l'Alcaldia, amb efectes del dia 25 de maig de 2021, amb el règim de plena dedicació. 

45. – (1171/2017) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 23 de març 
de 2021, que aprova i publica la llista definitiva d'un lloc de treball de Tècnic/a 1 de la 
família professional de Serveis Urbanístics i d'Obra (OP) adscrit a la direcció de Serveis 
de Planejament de la gerència adjunta d'Urbanisme, de la gerència d'Ecologia Urbana, 
de l'Ajuntament de Barcelona. 

46. – (23/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19 d'abril de 
2021, que modifica les bases d'un lloc de treball de Cap de Departament de 
Planejament General adscrit al departament de Planejament General de la gerència 
d'Àrea d'Ecologia Urbana. 

47. – (22/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19 d'abril de 
2021, que modifica les bases per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament de Planejament Derivat de la direcció de Planejament General, adscrit a 
la gerència d'Urbanisme, de la gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana. 



CCM 7/21 Presidencia 8/30

48. – (24/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19 d'abril de 
2021, que modifica les bases del concurs 24/2021-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Cap de Coordinació i Innovació Ambiental de la gerència de Medi Ambient i 
Serveis Urbans, de la gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana. 

49. – (11/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 22 d'abril de 
2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en el concurs 11/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de Gestor/a 
de Projectes de Serveis a les Persones adscrit al departament de Joventut de la 
gerència de l'Àrea de Drets Socials i Justícia Global, Feminismes i LGTBI. 

50. – (18/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 22 d'abril de 
2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en el concurs 18/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de Tècnic/a 
Especialista Jurídic/a adscrit al departament de Serveis Jurídics - Secretaria del 
districte de Sants-Montjuïc. 

51. – (15/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 22 d'abril de 
2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en el concurs 15/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de Gestor/a 
de Projectes de Serveis a les Persones adscrit a la direcció de Serveis a les Persones i al 
Territori de la gerència del districte de Sants-Montjuïc. 

52. – (16/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 22 d'abril de 
2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en el concurs 16/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball 
d'Administratiu/iva Qualificat/da adscrit al departament de Comunicació de la 
gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat. 

53. – (12/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 22 d'abril de 
2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en el concurs 12/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball 
d'Administratiu/iva Qualificat/da, adscrit al departament de Serveis Jurídics de la 
gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. 

54. – (13/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 22 d'abril de 
2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en el concurs 13/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de 
Coordinador/a de projectes de Relacions Internacionals adscrit a la direcció de Serveis 
de Relacions Internacionals de la gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i 
Esports. 

55. – (14/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 22 d'abril de 
2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en el concurs 14/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de Gestor/a 
de Projectes, adscrit a la direcció de Serveis a les Persones i al Territori del districte de 
Nou Barris. 
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56. – (6/2021-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 6 de maig de 
2021, que declara deserta la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de 
Secretari/ària de Direcció adscrit a la regidoria del districte de Sarrià-Sant Gervasi. 

57. – (9/2021-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 26 d'abril de 
2021, que convoca la provisió per lliure designació d'un lloc de treball 
d'Administratiu/iva qualificat/da de suport institucional adscrit al departament 
d'Administració de la direcció de l'Alcaldia. 

58. – (17/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 26 d'abril de 
2021, que deixa sense efectes un concurs per a la provisió d'un lloc de treball 
d'Administratiu/iva, adscrit al departament d'Obres i Manteniment de la gerència del 
districte d'Horta-Guinardó. 

59. – (18/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 27 d'abril de 
2021, que modifica les bases del concurs per a la provisió d'un lloc de treball de 
Tècnic/a Especialista Jurídic/a adscrit al departament de Serveis Jurídics - Secretaria 
del districte de Sants-Montjuïc. 

60. – (37/2020-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 29 d'abril de 
2021, que declara deserta la provisió per concurs 37/2020-C convocat per a cobrir un 
lloc de treball de Gestor/a de Projectes d'Arquitectura i Enginyeria, adscrit al 
departament d'Obres i Manteniment de la gerència del districte de Sarrià - Sant 
Gervasi. 

61. – (75/2021) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 30 d'abril de 
2021, que aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses per a participar en 
la convocatòria per a la provisió per lliure designació del lloc de treball de Director/a 
de Serveis de Planejament de la gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona. 

62. – (20/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 4 de maig de 
2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en el concurs 20/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de Gestor/a 
de Projectes de Serveis a les Persones adscrit a la direcció de Serveis a les Persones i al 
Territori de la gerència del districte de Sant Martí. 

63. – (29/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 4 de maig de 
2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament d'Acció Climàtica i Territori del departament d'Acció Climàtica i Territori 
de la gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana. 

64. – (6/2021-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 22 d'abril de 
2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en la lliure designació 6/2021-L per a la provisió d'un lloc de treball de 
Secretari/ària de Direcció, adscrit a la regidoria del districte de Sarrià-Sant Gervasi. 
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65. – (19/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, d'11 de maig de 
2021, que modifica les bases del concurs per a la provisió d'un lloc de treball de 
Coordinador/a de Projectes d'Arquitectura i Enginyeria adscrit al departament 
d'Avaluació i Gestió Ambiental de la gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans. 

66. – (21/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 12 de maig 
de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en el concurs 21/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de 
Cap de Departament de Llicències i Inspecció, adscrit al departament de Llicències i 
Inspecció de la gerència del districte de Ciutat Vella. 

67. – (22/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 12 de maig 
de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en el concurs 22/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de 
Cap de Departament de Planejament Derivat, adscrit al departament de Planejament 
Derivat de la gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana. 

68. – (23/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 12 de maig 
de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en el concurs 23/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de 
Cap de Departament de Planejament General, adscrit al departament de Planejament 
General de la gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana. 

69. – (24/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 12 de maig 
de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en el concurs 24/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de 
Cap de Coordinació i Innovació Ambiental, adscrit al departament de Coordinació i 
Innovació Ambiental de la gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans, de la gerència 
d'Àrea d'Ecologia Urbana. 

70. – (30/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 12 de maig 
de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de 
Coordinador/a de serveis a les persones, adscrit a la direcció de Serveis a les Persones 
i al Territori del districte de Sants- Montjuïc. 

71. – (31/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 12 de maig 
de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament d'Inventari i Sistemes d'Informació, adscrit al departament d'Inventari i 
Sistemes d'Informació de la gerència de Pressupostos i Hisenda. 

72. – (32/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 12 de maig 
de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
departament d'Obres i Manteniment de la gerència del districte de Sant Martí. 

73. – (10/2021-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 12 de maig 
de 2021, que convoca la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de Cap del 
departament de Serveis Jurídics-Secretaria de la gerència del Districte de l'Eixample. 
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74. – (11/2021-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 18 de maig 
de 2021, que convoca la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de Cap del 
departament de Serveis Jurídics-Secretaria de la gerència del districte d'Horta-
Guinardó. 

75. – (164/2021) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 18 de maig de 
2021, que aprova un lloc de Coordinador/a de projectes d'anàlisi i estratègia, adscrit a 
la gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de l'Ajuntament de Barcelona. 

76. – (12/2021-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 18 de maig 
de 2021, que convoca la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de Director/a 
de Serveis Jurídics i Secretaria de la gerència del districte de Ciutat Vella. 

77. – (13/2021-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19 de maig 
de 2021, que convoca la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de Director/a 
de Serveis a les Persones i al Territori de la gerència del districte de Ciutat Vella. 

78. – (2-2021) De l'alcaldessa, de 28 de maig de 2021, que aprova la denominació plaça 
d'Anna Domènech Campoy per a l'emplaçament: espai a l'interior d'illa delimitada 
pels carrers Sant Adrià, Segre i Parellada (districte de Sant Andreu). 

79. – (7/2021) De l'alcaldessa, de 28 de maig de 2021, que aprova el canvi de denominació 
de la plaça de les Cristalleries Planell per la denominació plaça de Margarita Rivière 
Martí (districte de Les Corts). 

Acords de la Comissió de Govern de 20 de maig de 2021

80. – (168/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ramón Torrents Munt 
(mat. 71194) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació al Departament de 
Serveis Jurídics de la Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 
LGTBI, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Dret (22FA1BIBA15), i 
l’activitat pública com a professor associat a temps parcial de la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF), per al curs acadèmic 2020-2021 fins al 10/07/2021; i l’activitat privada 
per compte d'altri de formació online en cursos virtuals en l’àmbit del dret públic a la 
Intersindical-CSC. 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 de professor associat a temps parcial de 
la Universitat Pompeu Fabra (UPF) pel curs 2020-2021, i la de l’exercici de l’activitat 
privada per compte d'altri de formació online en cursos virtuals en l’àmbit del dret 
públic a la Intersindical-CSC, 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, 
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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. 

81. – (21000780) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de producció 
d’adaptacions de les campanyes i accions de comunicació de l’Ajuntament de 
Barcelona, amb núm. de contracte 21000780, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 484.000,00 
euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 
880.000,00 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat, amb pressupost net 400.000,00 euros i import de l'IVA de 84.000,00 euros; i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 205.700,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0705, un import (IVA inclòs) de 
242.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92522 0705, un import (IVA inclòs) de 36.300,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0705; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus donades les 
característiques del contracte. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

82. – (18001130) PRORROGAR els 3 lots de l’Acord Marc amb número de contracte 
18001130 (exp. 0301/18), que té per objecte la fixació de condicions per a la prestació 
de serveis postals demandats per l’Ajuntament de Barcelona i el conjunt d’entitats 
que integren el seu sector públic depenent, amb mesures de contractació pública 
sostenible per a l’Ajuntament de Barcelona i les entitats que formen el Grup 
Municipal, per un termini de 12 mesos comptat a partir del dia 21 de juny de 2021 fins 
el dia 20 de juny de 2022, a les següents empreses designades: Lot 1 (Productes amb 
seguiment d’informació): Recerca i Desenvolupament Empresarial, SL NIF: B60261815. 
Lot 2 (Productes postals bàsics): Recerca i Desenvolupament Empresarial, SL NIF: 
B60261815. Lot 3 (Paqueteria): General Courier Vallès, SL NIF: B61566964. Tot això en 
virtut del que estableix l'art. 23 i 196 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
d’aplicació a aquest Acord Marc segons el que preveu la disposició transitòria primera 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la clàusula 3 del 
PCAP i segons compareixences signades per les empreses adjudicatàries que 
s’incorporen a l’expedient. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

83. – (21000071) ADJUDICAR el contracte núm. 21000071, que té per objecte serveis 
d’educació canina per als gossos del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de 
Barcelona i altres centres col·laboradors i servei de passejadors de gossos amb 
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requeriments de comportament a Duocan Educació Canina SCP, amb NIF J67296228, 
de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i 
d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més 
avantatjosa, pel preu de 201.639,20 euros IVA inclòs, dels quals 166.643,97 euros 
corresponen al preu net i 34.995,23 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 117.622,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/16911 0300; un import (IVA inclòs) de 84.016,33 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 
0300. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
8.332,20 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR 
el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, 
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Anna Maria Ortonoves Gil. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

84. – (20214285_21001710) INICIAR l'expedient per a la contractació dels 
serveis d’assistència i defensa jurídiques als membres dels cossos de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, que 
integren l’Àrea de Seguretat i Prevenció, d’acord amb el plec de prescripcions 
tècniques, amb núm. de contracte 21001710, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 363.000,00 
euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 
660.000,00 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
despesa de 363.000,00 euros, dels quals 300.000,00 euros corresponen al pressupost 
net i 63.000,00 euros a l’IVA, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 38.720,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22604/13013 0400; un import (IVA inclòs) de 169.400,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22604/13013 0400 i un 
import (IVA inclòs) de 154.880,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22604/13013 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. 

Acords de la Comissió de Govern de 27 de maig de 2021

85. – (159/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Aina Pascual Jordi 
(mat. 27358) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la 
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categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament d’Informació i Documentació de la Gerència d’Urbanisme de la Gerència 
d’Àrea d’Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en 
Arquitectura (22FA1BIBA03), i l’activitat pública com a docent a l’Escola Sert del 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) pel curs ‘’Postgrau d’especialització en 
l’administració pública per a tècnics i arquitectes – preparació d’oposicions públiques 
per a arquitecte superior‘’, des de l’11/03/2021 fins al 13/07/2021. Aquesta 
autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal de les administracions públiques, article 4.8 de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament 
de Barcelona, de 21 de juny de 2018, que declara d’interès públic la segona activitat 
pública de direcció, coordinació i impartició de cursos, seminaris professionals 
organitzats per administracions i universitats públiques i corporacions de Dret Públic 
(Gaseta Municipal de 29/06/2018). La dedicació professional total entre ambdues 
activitats, la que es proposa autoritzar de docent a l’Escola Sert del Col·legi 
d'Arquitectes de Catalunya (COAC), i la que es tramita en l’expedient 181/2021 de 
l’exercici de l’activitat privada per compte propi com a arquitecta, no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública atès l’article 13 
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques. Les necessitats de dedicació de l’activitat municipal no es 
podran veure afectades per la realització de la segona activitat. La present 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

86. – (181/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Aina Pascual Jordi 
(mat. 27358) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la 
categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d'Urbanisme de la Gerència 
d'Àrea d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en 
Arquitectura (22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte propi com a 
arquitecta. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, 
s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura, qualsevol manifestació de la 
mateixa en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional total entre 
ambdues activitats, la que es proposa autoritzar per compte propi com a arquitecta, i 
la que es tramita en l’expedient 159/2021 de l’exercici de docent a l’Escola Sert del 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), 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 
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variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

87. – (326/2021 IMMB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Manuel Armengol i 
Jornet, (mat. 8003135), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera 
amb la categoria professional de Tècnic d’Administració General, amb destinació al 
Departament Jurídic de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, on ocupa el lloc 
de Cap de Departament (26FAXCLCD03) i l’activitat pública com a professor associat a 
temps parcial de la Universitat de Girona, per al curs acadèmic 2020-2021 des del 
05/02/2021 fins al 19/06/2021. 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. 

88. – (20193008) PRORROGAR per un període comprès des de l'1 de setembre de 2021 fins 
el 31 d'agost de 2022, el contracte 19002092-001 que té per objecte "Serveis 
operatius pel control d'accés i manteniment pel bon funcionament dels urinaris 
públics del Districte de Ciutat Vella", adjudicat a l'empresa Integración Social de 
Minusválidos, SL, amb NIF B61098638, per un import total de 162.127,51 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 
54.275,88 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
44.856,10 euros i import IVA de 9.419,78 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22717/15344 0601; i un import de 107.851,63 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 89.133,58 euros i import IVA de 
18.718,05 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22717/15344 
0601, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències del Districte de 
Ciutat Vella per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des 
de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 3 de juny de 2021

89. – (20000839) INICIAR l'expedient per a la contractació de l’arrendament en modalitat 
de rènting de vehicles destinats a serveis tècnics i de representació dependents de la 
Gerència de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 
20000839, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació d'1.041.229,20 euros (IVA inclòs), determinat a 
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preu fixe excepte una part de l’import que es determina a partir de la regularització 
final del quilometratge realitzat i en funció dels preus unitaris i un valor estimat de 
860.520,00 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat, amb pressupost net 860.520,00 euros i import de l'IVA de 180.709,20 
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 200.539,35 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/20400/92011 0705, un 
import (IVA inclòs) de 258.673,80 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/92011 0705, un import (IVA inclòs) de 258.673,80 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/92011 0705, un import (IVA inclòs) de 258.673,80 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/20400/92011 0705, un 
import (IVA inclòs) de 64.668,45 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/92011 0705; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

90. – (21001155) INICIAR l'expedient per a la contractació del serveis de "Conceptualització 
i desenvolupament creatius, disseny gràfic i producció fins a màsters per a la 
comunicació d’informació de serveis, notificació d’actuacions, senyalització 
d’intervencions específiques i altres necessitats comunicatives de la Direcció de 
Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona", amb núm. de contracte 21001155, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 242.000,00 euros (IVA inclòs), determinat en funció de 
preus unitaris i un valor estimat de 640.000,00 euros; APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva 
adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net de 200.000,00 
euros i import de l'IVA de 42.000,00 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 169.400,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/92522 0705, un import (IVA inclòs) de 72.600,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92522 
0705; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

91. – (21000139) DESIGNAR com a proveïdor de l'Acord Marc, amb número de contracte 
21000139 que té per objecte la gestió del compte de serveis dels viatges necessaris 
pel normal desenvolupament de les activitats professionals del personal de 
l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, 
l'empresa Integración Agencias de Viajes, SA, amb NIF A84523505, en ser considerada 
l'oferta d'aquesta la més avantatjosa econòmicament de les ofertes finalment 
acceptades, en haver obtingut la millor puntuació, un cop aplicats els criteris 
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d'adjudicació previstos al plec de clàusules administratives, i pel cost de gestió de 
0.39% ofert per aquesta empresa a la subhasta electrònica. FORMALITZAR el 
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i 
quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Eduard Castells Duarry. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 
i Seguretat i Prevenció. 

92. – (17000670) PRORROGAR, a l'empara de l'article 196.3 del Text Refós de la LCSP i 
d’acord amb l’informe emès pel cap del departament de compres de 19 de maig de 
2021 i la compareixença signada per l’empresa de 18 de maig de 2021, l’Acord Marc, 
amb número de contracte 17000670, que té per objecte la contractació de la gestió 
del compte de serveis dels viatges necessaris pel normal desenvolupament de les 
activitats professionals del personal de l’Ajuntament de Barcelona, adjudicat a 
l’empresa Central de Viajes, SL, amb NIF B08323404, per un termini comptador des 
del 20 de juny de 2021 i fins a un període de dos mesos, o fins que s’iniciï l’execució de 
la contractació basada en l’acord marc que l’ha de substituir. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

93. – (21XC0129) APROVAR l’Acord de Col·laboració entre la Prefectura de Kyoto i 
l’Ajuntament de Barcelona, en el següents àmbits: desenvolupament econòmic i 
social, start-ups (emprenedoria i talents), smart city, innovació tecnològica i dades 
obertes, turisme, industries creatives i culturals i donar suport mutu a les missions 
empresarials i institucionals. 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 juny de 2021

94. – (179/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Patricia Feliu Cruz 
(mat. 78608) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
substitució amb la categoria professional d'Auxiliar Administrativa, amb destinació a la 
Regidoria d'Infància, Joventut i Persones Grans, on ocupa el lloc de treball d'Auxiliar 
Administrativa (14FC2BIBA01), i l'activitat privada per compte d'altri com a auxiliar 
administrativa realitzant tasques d'enquadernació a l'empresa Auxiliares de Artes 
Graficas Batlle SL. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l'Administració Pública i haurà de desenvolupar-se 
en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l'estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i demés previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat i d'altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
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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. 

95. – (21001003) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament global de 
carburants mitjançant targeta pels vehicles de l'Ajuntament de Barcelona i servei 
públic depenent, amb núm. de contracte 21001003, mitjançant tramitació ordinària, 
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
2.639.188,88 euros (IVA inclòs), dels quals corresponen al pressupost de l'Ajuntament 
de Barcelona 1.526.437, 50 euros determinat en funció de preus unitaris i un valor 
estimat de 4.806.821,03 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el 
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 1.261.518,60 euros i import 
de l'IVA de 264.918,90 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 800,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22103/92011 
0605, un import (IVA inclòs) de 1.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 
i a l'aplicació pressupostària D/22103/92011 0605, un import (IVA inclòs) de 200,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22103/92011 0605, un import (IVA inclòs) de 105.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22103/13612 0400, un 
import (IVA inclòs) de 500.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22103/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 126.000,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22103/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 600.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22103/13211 0400, un 
import (IVA inclòs) de 21.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22103/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 100.000,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22103/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 27.750,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22103/92011 0705, un 
import (IVA inclòs) de 35.750,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22103/92011 0705, un import (IVA inclòs) de 8.937,50 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22103/92011 0705; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

96. – (19001424L04-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 19001424L04-002 que té per objecte la contractació dels serveis 
d'assessorament, assistència, representació i defensa en judici davant dels jutjats i 
tribunals dels ordres jurisdiccionals civil, penal, contenciós administratiu i social, i 
serveis de representació i defensa davant d'òrgans i tribunals administratius i 
constitucionals (Lot 4: Contenciós Administratiu i òrgans administratius), adjudicat a 
l'empresa Barcelona Espai Legal Advocats SL, amb NIF B64951668, per un import 
màxim de 24.200,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat 
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contracte per un import de 24.200,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 20.000,00 euros i import IVA de 4.200,00 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22604/92014 0705. FIXAR en 1.000,00 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que reajusti la 
garantia per l'import indicat i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis 
de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el 
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

97. – (21S05397) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació Privada Catalunya Europa (FCE) que instrumenta l'atorgament d'una 
subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat 
amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i 6.3 de la Normativa general reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona, per al desenvolupament del projecte "La transformació de 
la ciutat", per un import total de 40.000 euros, corresponent al 22,22% del cost total 
del projecte que ascendeix a 180.000 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria 
pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa total de 40.000,00 euros a favor de la 
Fundació Privada Catalunya Europa, amb CIF G64693914, amb càrrec a la partida i 
pressupostos següents: 40.000,00 amb càrrec a la partida 0300/48903/92011 del 
pressupost de la Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, amb el 
següent desglossament: 20.000,00 euros amb càrrec al pressupost 2021 i 20.000,00 
euros amb càrrec al pressupost 2022, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost posterior a l'actual. REQUERIR l' entitat beneficiària per tal 
que en un termini no superior a tres mesos des de la finalització del projecte presenti 
la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe d 
auditor, d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR l'Il·lma. Sra. Laia 
Bonet Rull, Tercera Tinent d'Alcaldia, per a la signatura del present conveni i la resta 
de documents que se'n derivin. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

98. – (20214161_21000666) ADJUDICAR el contracte núm. 21000666, que té per objecte el 
subministrament d'un vehicle especialitzat en rescat i extinció d'incendis en alçada per 
al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS), d'acord amb les 
previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública 
sostenible, a l'empresa ROSENBAUER ESPAÑOLA, SA, amb NIF A28859833, de 
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició 
que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 769.499,50 
euros IVA inclòs, dels quals 635.950,00 euros corresponen al preu net i 133.549,50 
euros a l'IVA; DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada despesa amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 181.058,70 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/63305/13612 0400 i un 
import (IVA inclòs) de 588.440,80 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/63305/13612 0400; CONDICIONAR la seva realització a 
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l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 31.797,50 euros; ALLIBERAR la quantitat de 
80.500,49 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació i retornar-lo a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos corresponents amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 18.941,29 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/63305/13612 0400 i un import (IVA inclòs) de 
61.559,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/63305/13612 0400; FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies 
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària 
del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies 
hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió; DESIGNAR com a responsable del contracte al 
Sr. Antonio Cabeza Martín, Cap de la Unitat de Recolzament Tècnic de l'SPEIS; DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

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

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

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

1. – (M1923/2275) Que comparegui el responsable del Govern municipal perquè exposi 
quan i com té previst publicar les fites i valors de referència pendents dels indicadors 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible presentats a l'informe del passat 
Consell Plenari d'Octubre per a l'any 2030, així com quines son les previsions del 
conjunt de fites ODS pels anys 2021, 2022 i 2023. 

Intervenen les Sres. i els Srs. Bonet, Sendra, Vila, Sierra, Bou, Valls, Barceló i Batlle.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

2. – (M1923/2262) Que comparegui el responsable del Govern municipal en referència al 
procés de selecció i oferta pública d'ocupació de convocatòria de 259 places d'agent 
del cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona per l'any 2021, per tal d'explicar com s'ha 
pogut filtrar el contingut i respostes de la prova d'accés al cos i de les mesures que 
s'han dut a terme per part de l'Ajuntament per tal de revertir-ho. 

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

ES DÓNA PER TRACTADA
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Del Grup Municipal Ciutadans:

3. – (M1923/2254) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar 
explicacions sobre l'abandonament del grup de Delinqüència Urbana del districte de 
Ciutat Vella per part de 22 agents i, especialment, sobre les actuacions dutes a terme 
per part del Govern Municipal en relació a aquest.

     (Es tracta conjuntament amb el punt 26)

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

ES DÓNA PER TRACTADA

El Sr. Serra s’incorpora a la sessió.

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

4. – (s/n) NOMENAR com a membres del Consell de Ciutat els representants de les 
institucions més significatives de la ciutat i les persones de renom ciutadà que figuren 
a l'Annex I i II, respectivament, de conformitat amb l'article 7.1, apartats c) i e) del 
Reglament Intern del Consell de Ciutat. 

Intervenen la Sra. i els Srs. Serra, Alamany, Martí Galbis, Sierra, Bou, Valls i Barceló.

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

5. – (24/2021) ATORGAR la Medalla d'Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, Sr. Mariano Puig 
Planas en reconeixement a la seva la seva visió empresarial i la seva capacitat de 
lideratge, que el van convertir en una peça clau del món empresarial barceloní a nivell 
internacional. 

Intervenen la Sra. i els Srs. Martí Grau, Alamany, Martí Galbis, Sierra, Bou, Valls i 
Barceló.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona 
pel Canvi i regidora no adscrita Maria Magdalena Barceló Verea i la reserva 
d'Esquerra Republicana.
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6. – (128/2021) ATORGAR la Medalla d'Or al Mèrit Cívic a la Federació ECOM, en 
reconeixement dels 50 anys de camí cap a la inclusió. 

Intervenen les Sres. i els Srs. Martí Grau, Alamany, Martí Galbis, Sierra, Bou, Valls 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, Barcelona pel Canvi i regidora no adscrita Maria Magdalena Barceló 
Verea.

7. – (185/2021) MODIFICAR l'annex 2 de l'Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 
2018 sobre l'aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla a 
l'annex, que consta a l'expedient. PUBLICAR aquest acord i el seu annex a la Gaseta
Municipal i al web municipal. 

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

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

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

8. – (21XF0365) APROVAR l'expedient 21XF0365 de reconeixement de crèdit per un import 
de 660,66 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l'empresa 
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A., amb NIF A91001438, despeses 
realitzades l'any 2019 i no reconegudes en l'exercici que li corresponien. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 660,66 euros, amb 
càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor de 
l'empresa ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A., amb NIF A91001438. 
NOTIFICAR al contractista la present resolució. 

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

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

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
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b) Propostes d'acord

9. – (20002166L01) DESIGNAR com a proveïdor del Lot 1 de l'Acord Marc de Serveis de 
Telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació 
pública sostenible, amb número de contracte 20002166L01, que té per objecte la 
contractació dels serveis i sistemes de comunicacions de veu fixa de tots els centres 
(xarxa corporativa de veu i xarxa no corporativa de veu) i serveis de dades, amb el 
següent desglossament per sublots: Sublot 1A: Serveis i sistemes de veu fixa i serveis 
de dades, Sublot 1B: Dotació tecnològica L1, l'empresa Vodafone España, SAU, amb 
número de NIF A80907397, en ser considerada l'oferta d'aquesta la més avantatjosa 
econòmicament de les ofertes finalment acceptades, en haver obtingut la millor 
puntuació, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules 
administratives i en virtut de l'oferta integradora realitzada. FORMALITZAR el 
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i 
quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable de l'acord marc el Sr. Joan Carles Moya i Castillo, cap del 
departament de subministrament i estalvi energètics. 

(Es tracta conjuntament amb els punts 10, 11, 12 i 13)

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

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

10. – (20002166L02) DESIGNAR com a proveïdor del Lot 2 de l'Acord Marc de Serveis de 
Telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació 
pública sostenible, amb número de contracte 20002166L02, que té per objecte la 
contractació dels serveis de comunicacions de veu i dades mòbils, l'empresa Vodafone 
España SAU, amb número de NIF A80907397, en ser considerada l'oferta d'aquesta la 
més avantatjosa econòmicament de les ofertes finalment acceptades, en haver 
obtingut la millor puntuació, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec 
de clàusules administratives i en virtut de l'oferta integradora realitzada. 
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 
següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la 
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió. DESIGNAR com a responsable de l'acord marc el Sr. Joan Carles Moya i 
Castillo, cap del departament de subministrament i estalvi energètics. 
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(Es tracta conjuntament amb els punts 9, 11, 12 i 13)

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

11. – (20002166L03) DESIGNAR com a proveïdor del Lot 3 de l'Acord Marc de Serveis de 
Telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació 
pública sostenible, amb número de contracte 20002166L03, que té per objecte la 
contractació dels Serveis de numeració especials, l'empresa Vodafone España SAU, 
amb número de NIF A80907397, en ser considerada l'oferta d'aquesta la més 
avantatjosa econòmicament de les ofertes finalment acceptades, en haver obtingut la 
millor puntuació, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules 
administratives. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a 
la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de 
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió. DESIGNAR com a responsable de l'acord marc el Sr. Joan Carles Moya i 
Castillo, cap del departament de subministrament i estalvi energètics. 

(Es tracta conjuntament amb els punts 9, 10, 12 i 13)

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

12. – (20002166L04) EXCLOURE de la licitació l'oferta presentada per l'empresa Evolutio 
Cloud Enabler, S.A.U amb número de NIF A80448194, en haver indicat a la seva oferta 
previsions que no compleixen amb els requeriments mínims sol·licitats en el plec de 
prescripcions tècniques de l'acord marc, segons les dades recollides en els informes 
que consten a l'expedient. DESIGNAR com a proveïdor del Lot 4 de l'Acord Marc de 
Serveis de Telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona amb mesures de 
contractació pública sostenible, amb número de contracte 20002166L04, que té per 
objecte la contractació del servei d'accés a Internet centralitzat i serveis associats, 
l'empresa Telefónica de España, S.A.U., amb número de NIF A82018474, en ser 
considerada l'oferta d'aquesta la més avantatjosa econòmicament de les ofertes 
finalment acceptades, en haver obtingut la millor puntuació, un cop aplicats els 
criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules administratives. FORMALITZAR el 
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i 
quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
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DESIGNAR com a responsable de l'acord marc el Sr. Joan Carles Moya i Castillo, cap del 
departament de subministrament i estalvi energètic. 

(Es tracta conjuntament amb els punts 9,10, 11 i 13)

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

13. – (20002166L05) DESIGNAR com a proveïdor del Lot 5 de l'Acord Marc de Serveis de 
Telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació 
pública sostenible, amb número de contracte 20002166L05, que té per objecte la 
contractació del servei d'accessos a Internet distribuïts, amb el següent 
desglossament per sublots: Sublot 5A: Servei Accés internet distribuïts Sublot 5B: 
Dotació tecnològica 5B, l'empresa Telefónica de España, S.A.U, amb NIF A82018474, 
en ser aquesta l'única empresa presentada a la licitació. FORMALITZAR el contracte en 
el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part 
de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable de l'acord marc el Sr. Joan Carles Moya i Castillo, cap del departament de 
subministrament i estalvi energètic. 

(Es tracta conjuntament amb els punts 9, 10, 11 i 12)

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

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

14. – (M1923/2259) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Que el Govern municipal dugui a terme les actuacions i 
dispositius pertinents per tal d'evitar els botellots i fer complir l'Ordenança de 
mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona. 

(Es tracta conjuntament amb el punt 22)
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Intervenen la Sra. i els Srs. Martí Galbis, Sierra, Coronas, Bou, Valls, Barceló i Batlle.

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

Del Grup Municipal Partit Popular:

15. – (M1923/2264) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: 1.- Demanar a l'Alcaldessa de Barcelona que, en el 
termini d'un mes, presenti als grups municipals de l'oposició que formen aquesta 
Comissió un document que serveixi de guia en aquesta nova etapa i que reculli, de 
manera concreta i exhaustiva, quins projectes i necessitats de l'Ajuntament de 
Barcelona pensa plantejar al nou govern. 2.- Que aquest document incorpori la 
calendarització prevista per part del govern municipal per tal de donar compliment a 
les necessitats inajornables i grans reptes que Barcelona té com a metròpolis global. 

Intervenen les Sres. i els Srs. Bou, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Valls, Barceló i Bonet.

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

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

16. – (M1923/2255) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Amb motiu del vintè aniversari de Casa Àsia, el Consell 
Municipal ratifica el ferm compromís de l'Ajuntament de Barcelona amb el projecte 
Casa Àsia i expressa la voluntat de l'Ajuntament de contribuir al seu rellançament amb 
l'aportació dels recursos materials que li corresponguin i amb l'impuls institucional 
necessari per garantir el millor desenvolupament de la seva missió i un arrelament 
més fecund a la ciutat. 

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

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

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Barcelona en Comú:

17. – (M1923/2273) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: PRIMER. Reiterar el rebuig de la ciutat de Barcelona als 
atacs terroristes del 16, 17 i 18 d'agost de 2017 així com tot el seu suport cap a les 
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víctimes i els seus familiars i amics, en un moment com el de la sentència que és tant 
esperat com difícil. SEGON. Instar el Parlament de Catalunya a promoure una Llei de 
Recuperació i Reparació a les Víctimes del Terrorisme que estableixi un servei 
específic i estable d'atenció a víctimes del terrorisme, amb la finalitat de reparar i 
alleugerir els danys de tot tipus vinculats a aquesta acció. TERCER. Instar el Govern de 
la Generalitat a que mentre no s'impulsi aquesta Llei col·labori amb més dotació de 
recursos amb les entitats que estan atenent a les víctimes dels atacs terroristes de 
l'agost de 2017 atenent les seves necessitats reals, presents i futures perquè puguin 
orientar-les i assessorar-les en el procés de reparació així com establir vies de 
col·laboració efectives per resoldre les mancances detectades. QUART. Seguir 
treballant des de l'Ajuntament de Barcelona en la col·laboració amb les principals 
institucions del país i les entitats que atenen a les víctimes del terrorisme per 
acompanyar-les en el procés de reparació. 

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

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

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

18. – (M1923/2279) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: PRIMER.- Que el govern municipal insti el govern 
espanyol a presentar al Congrés dels Diputats un projecte de llei, en un termini de 6 
mesos, de modificació de l'article 71 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local, per permetre la celebració de consultes ciutadanes que 
comptin amb el suport majoritari del ple municipal, i, per tant, s'elimini la referència a 
«l'autorització del Govern de la Nació». SEGON.- Fer arribar aquest acord a tots els 
grups polítics del Congrés dels Diputats. 

Intervenen les Sres. i els Srs. Gassol, Martí Galbis, Sierra, Bou, Valls, Barceló, Bonet i 
Serra.

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

Del Grup Municipal Ciutadans:

19. – (M1923/2258) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció insta el Govern Municipal a: 1- Instar el Govern d'Espanya a defensar i 
garantir la igualtat de tots els espanyols davant la Llei i a no concedir els indults als 
polítics condemnats el passat mes d'octubre de 2019, per sedició i malversació de fons 
públics pels fets que van tenir lloc a Catalunya a causa del procés separatista, sense 
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donar mostres de penediment i per contra manifestant la seva intenció de tornar a 
cometre actuacions contràries a la legalitat vigent. 2- Considerar el principi d'igualtat 
davant la llei, com a regla bàsica de l'Estat social i democràtic de Dret consagrat en la 
nostra Constitució, que exigeix eliminar qualsevol indici d'impunitat en el 
comportament dels responsables polítics, els quals han estat responsables del cop 
contra la nostra democràcia, amb un manifest menyspreu a la societat catalana, a la 
nostra Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i el principi de 
sobirania nacional. 3- Rebutjar la concessió de l'indult o de qualsevol altre mesura que 
suposi un privilegi a aquells que resultin condemnats a causa del cop a la democràcia 
per part dels independentistes a causa del procés separatista a Catalunya. 4- Instar les 
administracions públiques a emprendre totes les accions judicials contra els 
condemnats per malversació de fons públics, delicte de corrupció, amb l'objectiu de 
garantir el rescabalament del perjudici patrimonial ocasionat pels seus actes, inclosos 
als fets provats de la sentència. 5- Traslladar aquest acord al President del Govern 
d'Espanya, als membres del Govern d'Espanya, al President i la mesa del Congrés dels 
Diputats i als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats, així com al President de 
la Generalitat de Catalunya, al seu Govern i als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya. 

Intervenen les Sres. i els Srs. Guilarte, Alamany, Martí Galbis, Bou, Valls, Barceló, 
Bonet i Serra.

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

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/2280) Que des del govern municipal s'insti la Prefectura de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona a concertar noves formacions amb certa periodicitat sobre l'àmbit 
temàtic del transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor 
(VTC) per tal que puguin fer un seguiment de compliment del Decret Llei 4/2019, de 
29 de gener, i es controli, s'inspeccioni i sancioni aquells qui no acompleixin amb la 
normativa. 

Intervenen els Srs. Zañartu i Batlle.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

21. – (M1923/2260) Que en l'ordre del dia de la propera reunió de la Comissió de 
Col·laboració Interadministrativa s'inclogui l'anomenat Tarifazo del govern central 
sobre el preu de la llum per tal de demanar-ne la revisió i que es produeixi un canvi en 
la tarifació en benefici de tots els ciutadans i ciutadanes de Barcelona. 
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Intervenen els Srs. Martí Galbis i Martí Grau.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

22. – (M1923/2252) Que es despleguin els dispositius i efectius de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona necessaris per actuar contra les concentracions de botellots a la via pública 
i es procedeixi a la imposició de les degudes sancions per infracció de l'ordenança de 
convivència ciutadana en l'espai públic.

(Tractat en el punt 14)

ACCEPTAT

23. – (M1923/2253) Que l'equip de govern insti el Govern de la Generalitat perquè el Cos 
de Bombers de la Generalitat i el Cos de Bombers de Barcelona determinin un pla de 
coordinació, tant en el marc de la campanya de prevenció d'incendis a Collserola com 
en cas d'actuació davant d'un incendi al parc.

Intervenen els Srs. Sierra i Batlle.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

24. – (M1923/2269) Instar el Govern municipal a adoptar les mesures de vigilància i de 
control policial en els diferents monuments de la ciutat per tal d'evitar actes de 
vandalisme. 

Intervenen els Srs. Bou i Batlle.

ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

25. – (M1923/2274) Després de la posada en marxa de la Guia de Participació Ciutadana en 
Temps de Pandèmia, com s'està donant resposta a les queixes pel funcionament dels 
òrgans de participació i com s'estan gestionant les disfuncions tecnològiques, de 
presencialitat i de garanties del dret a la participació ciutadana que encara es donen 
als districtes? 

Intervenen la Sra. Gassol i el Sr. Serra.

ES DÓNA PER TRACTADA
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

26. – (M1923/2263) Per quines raons una vintena d'agents del Grup de Delinqüència 
Urbana de tardes de Ciutat Vella van dimitir? Quines gestions han fet des de la 
Regidoria de Prevenció i Seguretat i la Prefectura de la GU per revertir aquesta 
situació? Quines mesures prendran si torna a passar per tal de garantir el servei que 
venien prestant els agents dimissionaris? 

(Tractada en el punt 3)

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

27. – (M1923/2268) Quants agents de la Guàrdia Urbana i en quina distribució realitzaran 
funcions de vigilància per tal de donar compliment a les restriccions derivades de la 
pandèmia en les platges de la ciutat, en la Revetlla de Sant Joan i en els propers mesos 
d'estiu ? Demanem que se'ns faciliti per escrit les dades comparatives dels efectius de 
la Guàrdia Urbana disponibles el 2019 i dels que eventualment hi participaran aquest 
estiu 2021. 

Intervenen els Srs. Bou i Batlle.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

28. – (M1923/2257) Quin pressupost ha tingut la campanya municipal de promoció del 
pressupost participatiu i com s'ha distribuït? 

Intervenen els Srs. Valls i Serra.

ES DÓNA PER TRACTADA

29. – (M1923/2256) Quina és la població actual de coloms a Barcelona? Quin és l'últim cens 
de coloms que té l'Ajuntament? 

Intervenen el Sr. Valls i la Sra. Bonet.

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14.55 h.
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