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

Sessió de 17 de febrer de 2021

ACTA

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
Consistorial de la ciutat de Barcelona, el 17 de febrer 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 concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jordi Martí Grau, Marc Serra 
Solé, Jordi Rabassa Massons, Laia Bonet Rull, Montserrat Ballarín Espuña, Elisenda 
Alamany i Gutiérrez, Jordi Coronas i Martorell, Gemma Sendra i Planas, Marina Gassol 
i Ventura, Jordi Martí Galbis, Francina Vila i Valls, Francisco Sierra López, Josep Bou  
Vila i Manuel Valls Galfetti, assistits per l'assessora jurídica, la Sra. Anna Martori 
Salichs, que actua per delegació del secretari general i que certifica.

Excusa la seva absència l’Im. Sr. Eloi Badia Casas.

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

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

S'obre la sessió a les 10.00 h.

Intervé el Sr. Batlle.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 20 de 
gener de 2021, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la 
Comissió.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Partit Popular i Barcelona pel canvi, i 
desfavorable de Ciutadans. APROVADA
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II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

1. – (108/2020) De la gerent del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 20 de desembre de 
2020, que inicia expedient aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del 
contracte relatiu a la contractació dels serveis de disseny gràfic i maquetació del 
districte, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 29.040,00 euros (IVA inclòs). 

2. – (20002853) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 18 de 
desembre de 2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu a l'adaptació 
lectura fàcil bases procés selectiu, adjudicat a Associació Lectura Fàcil, per als exercicis 
2020-2021, i per un import de 1.149,50 euros (IVA inclòs). 

3. – (20004531) Del gerent de l'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 18 de 
desembre de 2020, que adjudica a Michael John Baker el contracte relatiu a 
l'assessorament per a la presentació d'una proposta a la convocatòria europea H2020 
"Building and renovating in an energy and resource efficient way", per als exercicis 
2020-2021, i per un import de 18.137,90 euros (IVA inclòs). 

4. – (20004216) Del gerent de Recursos, de 18 de desembre de 2020, que adjudica a 
Comuniza Comunicación SL el contracte relatiu a la reformulació de la web Barcelona 
Meet, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 10.587,50 euros (IVA inclòs). 

5. – (20004215) Del gerent de Recursos, de 18 de desembre de 2020, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte basat en l'Acord Marc 
de serveis de correcció i traducció de textos i l'assessorament lingüístic i sociolingüístic 
per a la Direcció de Comunicació, i adjudicar-lo a Linguaserve Internacionaliz, Serv., 
SA,, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 80.000,00 euros (IVA inclòs). 

6. – (20004213) Del gerent de Recursos, de 18 de desembre de 2020, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte basat en l'Acord Marc 
de serveis de correcció i traducció de textos i l'assessorament lingüístic i sociolingüístic 
pel Departament d'Internet de la Direcció de Comunicació Digital, i adjudicar-lo a 
Linguaserve Internacionaliz. Serv., SA, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 
300.000,01 euros (IVA inclòs). 

7. – (20004508) Del gerent de Recursos, de 18 de desembre de 2020, que adjudica a 
Ferran Ten Terns el contracte relatiu al projecte executiu, direcció d'obra i legalització 
de les instal·lacions d'emmagatzematge de productes inflamables al magatzem dels 
tallers municipals situat al c Perú, 254, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 
4.991,25 euros (IVA inclòs). 

8. – (20004214) Del gerent de Recursos, de 18 de desembre de 2020, que inicia expedient, 
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aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte basat en l'Acord Marc 
de serveis de correcció i traducció de textos i l'assessorament lingüístic i sociolingüístic 
per a la Direcció de Comunicació Digital, i adjudicar-lo a Linguaserve Internacionaliz-
Serv. SA, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 400.000,00 euros (IVA inclòs). 

9. – (20010178) Del gerent del Districte de Nou Barris, de 21 de desembre de 2020, que 
adjudica a PMC Grup 1985, SA, el contracte relatiu al subministrament de consumibles 
d'informàtica estàndard 2020-2021, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 
10.281,39 euros (IVA inclòs). 

10. – (190300002) Del gerent del Districte de Nou Barris, de 21 de desembre de 2020, que 
anul·la part de l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu a les obres 
de reparació de desperfectes a la Biblioteca i Casal d'avis Cotxeres Borbó, adjudicat a 
Civil Sone SLU, per a l'exercici 2020, i per un import de 15.098,05 euros (IVA inclòs). 

11. – (20010022) Del gerent del Districte de Nou Barris, de 21 de desembre de 2020, que 
reajusta les anualitats del contracte relatiu al Foment del Turó de participació 
comunitària de col·lectius amb especial dificultat d'integració social i d'intervenció a 
l'espai públic Turó de la Peira, per als exercicis 2020-2022, i per un import de 
14.397,53 euros (IVA inclòs). 

12. – (20199101) De la gerent del Districte de Sants-Montjuïc, de 21 de desembre de 2020, 
que modifica l'import de 13.845,89 euros, del contracte relatiu al control d'accés, 
repartiment i informació bàsica pels equipaments del districte i fixa la data de 
finalització en el 10 de febrer de 2021. 

13. – (2165/2019) De la gerent del Districte de Sant Andreu, de 17 de desembre de 2020, 
que prorroga per un període comprès des de l'01.01.2021 fins el 31.07.2021 el 
contracte relatiu al servei d'ambulàncies als actes del districte, adjudicat a La Pau 
SCCL, i per un import de 13.999,00 euros (IVA inclòs). 

14. – (1002/2020) De la gerent del Districte de Sant Andreu, de 21 de desembre de 2020, 
que reajusta les anualitats del contracte relatiu als serveis d'impressió: activitats 
institucionals Lot1, adjudicat a Uan-Tu-Tri, S.L. per als exercicis 2020-2021, i per un 
import de 22.421,27 euros (IVA inclòs). 

15. – (1002/2020) De la gerent del Districte de Sant Andreu, de 21 de desembre de 2020, 
que reajusta les anualitats del contracte relatiu als serveis d'impressió: 
esdeveniments, actes, cicles, lot 2, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 
22.968,45 euros (IVA inclòs). 

16. – (20204152) De la gerent de l'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 22 de desembre de 
2020, que modifica el contracte relatiu al servei de reparació de les impressores de 
PDA de la Guàrdia Urbana, adjudicat a Mobile For You, SL, per als exercicis 2020-2021, 
i per un import de 6.889,74 euros (IVA inclòs). 

17. – (20204449) De la gerent de l'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 22 de desembre de 
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2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu a la revisió del material de 
rescat en alçada que utilitza l'SPEIS, adjudicat a Gravitat SL, per als exercicis 2020-
2022, i per un import de 13.446,85 euros (IVA inclòs). 

18. – (2169/2019) De la gerent del Districte de Sant Andreu, de 22 de desembre de 2020, 
que anul·la l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu al servei de 
Comissariat del projecte Calidoscopi cultural 2020, adjudicat a Samuel Aranda Millan, 
per a l'exercici 2020, i per un import de 3.025,00 euros. 

19. – (22719/34112) De la gerent del Districte de Sant Andreu, de 15 de desembre de 2020, 
que adjudica a SVH Gestió Esportiva, S.L., el contracte relatiu a l'anàlisi i creació de la 
xarxa socioesportiva del barri de Baró de Viver, per als exercicis 2020-2021, i per un 
import de 17.664,09 euros (IVA inclòs). 

20. – (0716/17) De la gerent municipal, de 23 de desembre de 2020, que ratifica 
l'aixecament de la suspensió del contracte relatiu al servei auxiliar d'atenció als 
usuaris de la sala de consulta i préstec de l'Arxiu Contemporani i reconeix l'import 
indemnització a favor de Servicio Integral de Fincas Urbanas pel període comprès 
entre el dia 14 i 29 de març de 2020 i el dia 10 d'abril i 31 de maig de 2020, per un 
import de 6.293,93 euros. 

21. – (139-2018) De la gerent municipal, de 23 de desembre de 2020, que reconeix l'import 
d'indemnització parcial a favor de Fundació Pere Tarrés, del contracte relatiu a la 
gestió, dinamització i coordinació de les activitats en l'espai Petit Drac, per un import 
de 7.855,43 euros pel període comprés entre el dia 14.03.2020 i el dia 30.04.2020. 

22. – (139-2018) De la gerent municipal, de 23 de desembre de 2020, que reconeix l'import 
d'indemnització parcial a favor de Fundació Pere Tarrés, del contracte relatiu a la 
gestió, dinamització i coordinació de les activitats en l'espai Petit Drac, per un import 
de 4.962,49 euros pel període comprés entre el dia 01.05.2020 i el dia 31.05.2020. 

23. – (17/20218) De la gerent municipal, de 23 de desembre de 2020, que reconeix l'import 
d'indemnització parcial del contracte relatiu als serveis de gestió i organització 
d'activitats del centre cívic Pere Pruna, adjudicat a Calaix de Cultura, S.L., pel període 
comprés entre el dia 01.05.2020 i el dia 31.05.2020 i per un import de 183,45 euros. 

24. – (1/2017) De la gerent municipal, de 23 de desembre de 2020, que reconeix l'import 
d'indemnització el contracte relatiu als serveis de gestió i organització d'activitats del 
Casal de Barri Espai Putxet adjudicat a Calaix de Cultura, SL., pel període comprés 
entre el dia 01.06.2020 i el dia 30.06.2020 i per un import de 128,35 euros. 

25. – (17/2018) De la gerent municipal, de 23 de desembre de 2020, que reconeix l'import 
d'indemnització parcial del contracte relatiu als serveis de gestió i organització 
d'activitats del centre cívic Pere Pruna, adjudicat a Calaix de Cultura, S.L. pel període 
comprés el dia 01.06.2020 i el dia 10.06.2020, i per un import de 61,16 euros. 

26. – (2020-0092) De la gerent municipal, de 23 de desembre de 2020, que inicia expedient, 
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aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis de 
suport a la comunicació del projecte Decidim, Dedidim.Barcelona i a la Direcció 
d'Innovació Democràtica, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 37.639,74 
euros (IVA inclòs). 

27. – (200100020) De la gerent municipal, de 23 de desembre de 2020, que prorroga per un 
període comprès des de l'01.01.2021 fins el 31.12.2022, el contracte relatiu al servei 
d'informació per a la seu de l'Oficina de l'Habitatge, el servei del Punt 
d'Assessorament Energètic i l'oficina d'atenció a la ciutadania de la Zona Nord de Nou 
Barris, adjudicat a Formació i Treball Empresa d'Inserció, per als exercicis 2021-2022, i 
per un import de 67.966,66 euros (IVA inclòs). 

28. – (20010018) De la gerent municipal, de 23 de desembre de 2020, que allibera la 
quantitat de 4.420,00 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa per minoració import 
adjudicat per període no execució de serveis des de l'1 de novembre de 2020 fins el 9 
de desembre de 2020 del contracte relatiu al servei d'impressió i manipulació de 
materials d'impremta per a les diferents activitats del Districte de Nou Barris, 
adjudicat a Vilar Abella SL, 

29. – (1/2017) De la gerent municipal, de 23 de desembre de 2020, que reconeix l'import 
d'indemnització el contracte relatiu als serveis de gestió i organització d'activitats del 
Casal de Barri Espai Putxet adjudicat a Calaix de Cultura, SL., pel període comprés 
entre el dia 01.07.2020 i el dia 13.07.2020 i per un import de 50,66 euros. 

30. – (17/2018) De la gerent municipal, de 23 de desembre de 2020, que reconeix l'import 
d'indemnització parcial del contracte relatiu als serveis de gestió i organització 
d'activitats del centre cívic Pere Pruna, adjudicat a Calaix de Cultura, S.L. pel període 
comprés el dia 14.03.2020 i el dia 30.04.2020, i per un import de 288,98 euros. 

31. – (1/2017) De la gerent municipal, de 23 de desembre de 2020, que reconeix l'import 
d'indemnització el contracte relatiu als serveis de gestió i organització d'activitats del 
Casal de Barri Espai Putxet adjudicat a Calaix de Cultura, SL., pel període comprés 
entre el dia 01.05.2020 i el dia 31.05.2020 i per un import de 128,33 euros. 

32. – (139-2018) De la gerent municipal, de 23 de desembre de 2020, que reconeix l'import 
d'indemnització parcial a favor de Fundació Pere Tarrés, del contracte relatiu a la 
gestió, dinamització i coordinació de les activitats en l'espai Petit Drac, per un import 
de 4.962,49 euros pel període comprés entre el dia 01.06.2020 i el dia 30.06.2020. 

33. – (139-2018) De la gerent municipal, de 23 de desembre de 2020, que reconeix l'import 
d'indemnització parcial a favor de Fundació Pere Tarrés, del contracte relatiu a la 
gestió, dinamització i coordinació de les activitats en l'espai Petit Drac, per un import 
de 318,37 euros pel període comprés entre el dia 01.07.2020 i el dia 02.07.2020. 

34. – (20199202) De la gerent municipal, de 23 de desembre de 2020, que prorroga el 
contracte relatiu al servei de vigilància, protecció i control d'accessos del recinte Can 
Batlló, adjudicat a IB2 Seguretat Catalunya, SL, pel període comprès des del 
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22.03.2021 fins el 21.03.2022, i per un import de 168.533,64 euros (IVA inclòs), 

35. – (0107/18) De la gerent municipal, de 23 de desembre de 2020, que prorroga el 
contracte relatiu a la contractació dels serveis IVR de pagament del 010, adjudicat a 
Pay By Call, SL, per un període comprès des del 04.02.2021 fins el 03.02.2022, i per un 
import de 62.006,45 euros (IVA inclòs). 

36. – (0097/20) De la gerent municipal, de 23 de desembre de 2020, que reajusta les 
anualitats del contracte relatiu a l'emmagatzematge i reposició d'estocs de productes 
editorials de la Direcció de Serveis Editorials, adjudicat a Fundació Ginesta, per als 
exercicis 2020-2022, i per un import de 14.297,77 euros (IVA inclòs). 

37. – (18010025) De la gerent municipal, de 23 de desembre de 2020, que reconeix l'import 
d'indemnització parcial a favor de de Calaix de Cultura, S.L., del contracte relatiu a la 
gestió, dinamització del Casal de Barri Verdun, per un període comprés entre els dies 
1 i 19 de juny de 2020, i per un import de 384,5 euros. 

38. – (190400097) De la gerent del Districte de Les Corts, de 23 de desembre de 2020, que 
modifica el contracte relatiu al servei de manteniment de les catifes d'equipaments 
del districte, adjudicat a Logomat, SL, per a l'exercici 2021, i per un import de 245,91 
euros (IVA inclòs). 

39. – (20192001) De la gerent municipal, de 24 de desembre de 2020, que reajusta les 
anualitats del contracte relatiu al subministrament i manteniment equips 
multifuncionals blanc/negre i fot. moneder, adjudicat a General Machines Technology, 
per als exercicis 2020-2021, i per un import de 293,16 euros (IVA inclòs). 

40. – (20010998) Del gerent del Districte de Nou Barris, de 24 de desembre de 2020, que 
allibera la quantitat de 2.318,92 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació 
del contracte relatiu al servei desenvolupament projecte Nou Barris Digital 2020-2021, 
per un període de 2020-2021. 

41. – (20004595) Del gerent de l'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 22 de 
desembre de 2020, que adjudica a AFI Consultores Adminis. Públicas S.A. el contracte 
relatiu a l'assistència Tècnica per al procés d'homologació d'inversors privats per a la 
realització de conversions, per als exercici 2020-2021, i per un import de 18.029,00 
euros (IVA inclòs), 

42. – (184/2019) Del gerent del Districte d'Horta-Guinardó, de 28 de desembre de 2020, 
que aprova la modificació del contracte relatiu a les obres d'urbanització provisional 
del carrer Santa Rosalia, 91, adjudicat a UTE Sta. Rosalia. 

43. – (20209212) De la gerent del Districte de Sants-Montjuïc, de 24 de desembre de 2020, 
que reajusta les anualitats del contracte relatiu a la dinamització del procés
participatiu relatiu a la definició dels entorns de l'Estació de Sants, adjudicat a Arnau 
Boix Pla, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 3.406,15 euros (IVA inclòs). 
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44. – (20201304) De la gerent del Districte de Ciutat Vella, de 28 de desembre de 2020, que 
prorroga per un període comprès des de l'1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre 
de 2021, el contracte relatiu a les obres de conservació, neteja, manteniment de 
construccions, edificacions i terrenys, substitució i retirada d'elements, adjudicat a 
Ecomant 2005, SL, i per un import de 52.100,18 euros (IVA inclòs). 

45. – (20204005) De la gerent del Districte de Ciutat Vella, de 28 de desembre de 2020, que 
prorroga per un període comprès des de l'1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre 
de 2021, relatiu al contracte de producció d'elements comunicatius audiovisuals per a 
la difusió i divulgació d'activitats i actes del districte, adjudicat a Igluuu Studio SL, per 
un import de 19.360,00 euros (IVA inclòs). 

46. – (0807/19) Del gerent de Recursos, de 24 de desembre de 2020, que prorroga per un 
període comprès des de l'01.01.2021 fins al 31.12.2021 el contracte relatiu al 
subministrament del vestuari destinat als conductors del part mòbil, Lot 1, adjudicat a 
Oriol Sospedra Roca, per a l'exercici 2021, i per un import de 10.981,96 euros (IVA 
inclòs). 

47. – (0825/18) Del gerent de Recursos, de 24 de desembre de 2020, que prorroga per un 
període comprès des del 29.12.2020 fins al 28.12.2021 el contracte relatiu al servei de 
coordinació de seguretat i salut i la coordinació d'activitats empresarials dels 
contractes d'obres que es gestionen per la Gerència de Recursos, adjudicat a 
Copedrije, S.A., per als exercicis 2020-2021, i per un import de 48.746,88 euros (IVA 
inclòs) 

48. – (20003845) Del gerent de Recursos, de 24 de desembre de 2020, que reajusta les 
anualitats del contracte relatiu a les obres d'infraestructura per a la connectivitat amb 
fibra òptica de l'edifici Palauet Albéniz i de les seves dependència auxiliars, adjudicat a 
Mantenim. i Operació Infraestru. SL., per als exercicis 2020-2021, i per un import de 
10.345,50 euros (IVA inclòs). 

49. – () Del gerent de Recursos, de 24 de desembre de 2020, que reajusta les anualitats del 
contracte relatiu a la impressió, enquadernació i lliurament de llibres de la Direcció de 
Serveis Editorials, adjudicat a Comgrafic, SA, per als exercicis 2020-2021, i per un 
import de 19.538,04 euros (IVA inclòs). 

50. – (0136/20) Del gerent de Recursos, de 24 de desembre de 2020, que reajusta les 
anualitats del contracte relatiu a les Medalles d'Or de la Ciutat i Medalles d'Or al Mèrit 
Cultural, Científic i Esportiu, adjudicat a Pedro Faci, SA, per als exercicis 2020-2021, i 
per un import de 4.356,00 euros (IVA inclòs). 

51. – (25/17) Del gerent de Recursos, de 24 de desembre de 2020, que reajusta les 
anualitats del contracte relatiu al servei de producció de peces multimèdia, 
audiovisuals i fotografies, per donar suport a la Direcció de Comunicació, adjudicat a 
Goroka Contents, SL, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 114.616,04 euros 
(IVA inclòs). 
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52. – (0106/20) Del gerent de Recursos, de 28 de desembre de 2020, que reajusta les 
anualitats del contracte relatiu al servei d'hostesses i hostes per als esdeveniments 
organitzats als Districtes, adjudicat a Euro-Tomb Barcelona, SL, per als exercicis 2020-
2022, i per un import de 7.908,56 euros (IVA inclòs), 

53. – (0106/20) Del gerent de Recursos, de 28 de desembre de 2020, que reajusta les 
anualitats del contracte relatiu al servei d'hostesses i hostes i guies com a suport 
d'actes institucionals i visites organitzats a l'Ajuntament, adjudicat a Euro-Tomb 
Barcelona, SL, per als exercicis 2020-2022, i per un import de 153.549,00 euros (IVA 
inclòs), 

54. – (0932/19) Del gerent de Recursos, de 28 de desembre de 2020, que reajusta les 
anualitats del contracte relatiu a les obres de millora de l'Arxiu de Població al 
soterrani de l'edifici de la Plaça Carles Pi i Sunyer, núm. 8, adjudicat a Oserma 1992 
Obras y Servicios, SL, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 10.000,00 euros 
(IVA inclòs), 

55. – (20204455) De la gerent de l'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 28 de desembre de 
2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu al subministrament de cascos 
modulars per a la Guàrdia Urbana, adjudicat a Closa Sebastià, SL, per als exercicis 
2020-2021, i per un import de 42.347,68 euros (IVA inclòs). 

56. – (20191031) Del gerent del Districte de Sant Martí, de 28 de desembre de 2020, que 
resol el contracte relatiu als serveis de redacció de 45 estudis acústics en diversos 
espais del districte, i anul·la l'autorització i disposició de la despesa, adjudicat a SM, 
Sistemas Medioambientales, SL, per a l'exercici 2020, i per un import de 72.035,72 
euros (IVA inclòs). 

57. – (20200221) De la gerent del Districte de Gràcia, de 29 de desembre de 2020, que 
adjudica a Airun Serveis Culturals, SL, el contracte relatiu al servei de seguretat 
nocturna, suport logístic a preinscripció d'activitats de Nadal a plaça de la Vila i lloguer 
de 4 carpes, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 5.774,12 euros (IVA 
inclòs). 

58. – (20210008) De la gerent del Districte de Gràcia, de 29 de desembre de 2020, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu 
al servei de control d'accessos en els talls o restriccions de circulació de vehicles per a 
facilitar la realització d'esdeveniments extraordinaris a la via pública al districte, per a 
l'exercici 2021, i per un import de 120.097,34 euros (IVA inclòs). 

59. – (20213200) De la gerent municipal, de 29 de desembre de 2020, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de 
suport a la gestió, dinamització i assistència tècnica en la tramitació i el seguiment 
dels esdeveniments i fires a la via pública i les activitats del Districte de Ciutat Vella, 
per als exercicis 2021-2023, i per un import de 176.956,62 euros (IVA inclòs). 

60. – (51/2020) De la gerent municipal,, de 29 de desembre de 2020, que allibera 
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l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu al servei de gestió i 
dinamització de l'espai La Clota Cotreball, adjudicat al Club Lleuresport de Barcelona, 
per a l'exercici 2020, i per un import de 12.147,33 euros (IVA inclòs). 

61. – (067/2018) De la gerent municipal, de 29 de desembre de 2020, que reconeix l'import 
d'indemnització parcial a favor de Can Cet Centre d'Inserció Socio Laboral, per la 
suspensió del contracte relatiu al servei de suport d'accessos, informació bàsica i 
repartiment als diferents equipaments del districte d'Horta-Guinardó, per a l'exercici
2020, i per un import de 2.062,03 euros. 

62. – (20192000) De la gerent municipal, de 29 de desembre de 2020, que prorroga per un 
període comprès des del 04.04.2021 fins al 03.04.2022, el contracte relatiu als serveis 
auditoria lot 1, gestions cíviques, adjudicat a Ernst & Young, per a l'exercici 2021, i per 
un import de 24.870,68 euros (IVA inclòs). 

63. – (20192000) De la gerent municipal, de 29 de desembre de 2020, que prorroga per un 
període comprès des del 04.04.2021 fins el 03.04.2022 del contracte relatiu al servei 
auditoria lot 2 Rev. c. just. conv. subvenc. adjudicat a Ernst & Young, per a l'exercici 
2021, i per un import de 6.217,67 euros. 

64. – (067/2018) De la gerent municipal, de 29 de desembre de 2020, que allibera 
l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu al servei de suport 
d'accessos, repartiment i informació bàsica als usuaris dels equipaments del Districte 
d'Horta-Guinardó, adjudicat a Can Cet Centre d'Inserció Social Labora, SL, per a 
l'exercici 2020, i per un import de 50.000,00 euros. 

65. – De la gerent municipal, de 29 de desembre de 2020, que adjudica a Tandem Social, 
SCCL el contracte relatiu a l'avaluació Intermèdia de l'Estratègia contra la Feminització 
de la Pobresa i de la Precarietat, Lot 2, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 
10.454,40 euros (IVA inclòs). 

66. – (20204445) De la gerent municipal, de 29 de desembre de 2020, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei 
complementari d'adequació i neteja dels estables de la Unitat Muntada de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 174.735,08 euros 
(IVA inclòs). 

67. – De la gerent municipal, de 29 de desembre de 2020, que adjudica a Tandem Projects 
SL el contracte relatiu als serveis tècnics per al desenvolupament dels diferents actes i 
jornades organitzats pel CESB, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 6.000 
euros (IVA inlcòs). 

68. – De la gerent municipal, de 29 de desembre de 2020, que allibera la quantitat de 
2.000,00 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu als 
serveis tècnics per al desenvolupament dels diferents actes i jornades organitzats pel 
CESB, per als exercicis 2020-2021. 
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69. – De la gerent municipal, de 29 de desembre de 2020, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis de dinamització 
de Programes de Temps i Treball: la Xarxa d'Empreses NUST, organització de la 
Jornada anual de Temps i Treball i el Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en 
Conciliació i Temps de Polítiques de Temps, per als exercicis 2021-2023, i per un 
import de 181.416,97 euros (IVA inclòs). 

70. – (20192001) De la gerent municipal, de 29 de desembre de 2020, que reajusta les 
anualitats del contracte relatiu al subministrament i manteniment equips 
multifuncional a color, adjudicat a General Machines Technology, S.L., per als exercicis 
2020-2021, i per un import de 1.902,02 euros (IVA inclòs). 

71. – De la gerent municipal, de 29 de desembre de 2020, que adjudica a Dep. Institut SL el 
contracte relatiu a l'Avaluació Final del Pla de Justícia de Gènere, lot 1, per als 
exercicis 2020-2021, i per un import de 15.941,75 euros (IVA inclòs). 

72. – (030/2020) De la gerent municipal, de 29 de desembre de 2020, que adjudica a Vilar 
Abella, SL el contracte relatiu a la impressió de materials de comunicació del Districte 
d'Horta-Guinardó, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 49.005,00 euros (IVA 
inclòs). 

73. – (1361/19) Del gerent de Recursos, de 29 de desembre de 2020, que anul·la part de 
l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu a l'estudi i elaboració del 
projecte per a la reformulació dels actes protocol·laris del Saló de Cent, adjudicat a 
Blanc Celebracions, SL, per a l'exercici 2020, i per un import de 9.075,00 euros. 

74. – (20204006) De la gerent del Districte de Ciutat Vella, de 30 de desembre de 2020, que 
prorroga per un període comprès des de l'01.01.2021 fins al 31.12.2021 el contracte 
relatiu al disseny gràfic de productes comunicatius de la programació estable del 
districte i maquetació a partir de màsters, adjudicat a Collado Serra Comunicació, S.L., 
i per un import de 16.637,50 euros (IVA inclòs). 

75. – (1187/19) De la gerent municipal, de 30 de desembre de 2020, que reajusta les 
anualitats del contracte relatiu a la Direcció artística-literària de la publicació 
"Barcelona Metrópolis" editada per la Direcció de Serveis Editorials, adjudicat a 
Milagros Pérez Oliva, per als exercicis 2020-2022, i per un import de 4.450,00 euros 
(IVA inclòs). 

76. – (170100082) De la gerent municipal, de 30 de desembre de 2020, que ratifica 
l'aixecament de la suspensió total del contracte relatiu a la dinamització 
socioeducativa, mitjançant l'esport, dels grups i usuaris dels espais esportius "pistes 
Antoni Gelabert", adjudicat a Progress Project. Gestió Serveis Socials, per a l'exercici 
2020, i per un import de 3.759,62 euros. 

77. – (184/2019) Del gerent del Districte d'Horta-Guinardó, de 30 de desembre de 2020, 
que reconeix l'import d'indemnització del contracte relatiu a les obres per la 
urbanització provisional del carrer Santa Rosalia núm. 91, adjudicat a UTE Santa 
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Rosalia, per a l'exercici 2020, i per un import de 24.896,00 euros. 

78. – (196-2018) De la gerent del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 30 de desembre de 
2020, que reconeix l'import d'indemnització a favor de Can Cet Centre d'Inserció Soc. 
Lab, per la quantitat de 1.929,94 euros pel període comprès entre el dia 01.05.2020 i 
el dia 26.05.2020. 

79. – Del gerent de l'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 31 de desembre de 
2020, que adjudica a Playbrand, SL el contracte relatiu al servei d'actualització i 
dinamització de continguts pel web i xarxes socials del Comissionat Agenda 2030, per 
als exercicis 2020-2021, i per un import de 39.930,00 euros (IVA inclòs). 

80. – Del gerent de l'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 31 de desembre de 
2020, que allibera la quantitat de 20.070,00 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa 
en la licitació del contracte relatiu al servei d'actualització i dinamització de continguts 
pel web i xarxes socials del Comissionat Agenda, 2030, adjudicat a Playbrand, SL, per 
als exercicis 2020-2021. 

81. – (1/2017) De la gerent municipal, de 23 de desembre de 2020, que reconeix l'import 
d'indemnització parcial del contracte relatiu als serveis de gestió i organització 
d'activitats del Casal de Barri Espai Putxet adjudicat a Calaix de Cultura, SL., pel 
període comprés entre el dia 14.03.2020 i el dia 30.04.2020 i per un import de 202,55 
euros. 

82. – (57/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
de desembre de 2020, que aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses 
concurs 57/2019-C del lloc de treball de Tècnic/a referent d'Arquitectura, adscrit a la 
DS de Planejament de la Gerència d'Urbanisme.

83. – (35/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10 
de desembre de 2020, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 35/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Cap de Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic de la Gerència 
d'Àrea d'Ecologia Urbana.

84. – (51/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
de desembre de 2020, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 51/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball d'Administratiu/iva Expert/a adscrit a la DS a les Persones i al Territori de la 
Gerència del Districte de Ciutat Vella.

85. – (52/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21 
de desembre de 2020, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 52/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Tècnic/a referent jurídic adscrit al departament de Serveis Jurídics de la 
Gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. 
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86. – (54/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21 
de desembre de 2020, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 54/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Tècnic/a referent d'arquitectura adscrit al Departament de Projectes Urbans 
de la Direcció de Model Urbà de la Gerència de l'Arquitecte/a en Cap.

87. – (42/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
de desembre de 2020, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 42/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Cap de Departament d'Obres i Manteniment adscrit a la Direcció de Serveis 
de Llicències i Espai Públic de la Gerència del Districte de Sant Martí.

88. – (43/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10 
de desembre de 2020, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 43/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball d'Administratiu/iva Qualificat/da de la DS de Comunicació Digital de la 
Gerència de Recursos.

89. – (48/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
de desembre de 2020, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 48/2020-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 Sant Andreu.

90. – (53/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21 
de desembre de 2020, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 53/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball d'Administratiu/iva qualificat/ada adscrit al Departament de Ciència i 
Universitats de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.

91. – (44/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10 
de desembre de 2020, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 44/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Gestor/a de serveis d'anàlisi i estratègia adscrit al Departament 
d'Equipament i Programes Educatius de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana.

92. – (57/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16 
de desembre de 2020, que que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de 
treball de Cap del Servei d'Atenció Diferida adscrit al Servei de Nous Canals i Atenció 
Diferida de la Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports.

93. – (58/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16 
de desembre de 2020, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball 
d'Administratiu/iva qualificat/ada adscrit al Servei de Processos de la Gerència d'Àrea 
Agenda 2030, Transició Digital i Esports. 

94. – (59/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16 
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de desembre de 2020, 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 de la Gerència del Districte de Ciutat Vella. 

95. – (61/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16 
de desembre de 2020, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de 
Gestor/a de projectes de serveis a les persones adscrit al Departament 
d'Interculturalitat i Pluralisme Religiós de la Gerència Àrea Cultura, Educació, Ciència i 
Comunitat. 

96. – (60/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16 
de desembre de 2020, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de 
Coordinador/a de projectes d'anàlisi i estratègia adscrit a la Gerència d'Àrea de 
Cultura, Educació, Ciència i Comunitat. 

97. – (19/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16 
de desembre de 2020, que convoca la provisió per lliure designació d'un lloc de treball 
de Director/a de Serveis de Planejament de la Gerència d'Urbanisme. 

98. – (20/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21 
de desembre de 2020, que rectifica les bases de la lliure designació 20/2020-L per a la 
provisió d'un lloc de treball d'Administratiu/iva especialista de suport institucional 
adscrit al Departament d'Administració de la Direcció de l'Alcaldia, en el sentit de 
substituir a l'apartat d'horari on constava Comú (C) ha de dir plena dedicació (P), de la 
fitxa del lloc de treball de l'Annex 1 de les bases de la convocatòria. 

99. – (36/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10 
de desembre de 2020, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 36/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Gestor de Projectes d'Anàlisi i Estratègia adscrit a la Gerència d'Horta-
Guinardó.

100. – (37/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10 
de desembre de 2020, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 37/2020-C per a la provisió d'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.

101. – (45/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10 
de desembre de 2020, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 45/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Cap de Departament de Ciència i Universitats de la Gerència d'Àrea de 
Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.

102. – (46/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
de desembre de 2020, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 46/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
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treball de Lletrat Consistorial adscrit a la Direcció de l'Àrea del Contenciós de la 
Gerència de Recursos.

103. – (47/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
de desembre de 2020, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 47/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball d'Administratiu/va especialista adscrit a la Secretaria del Consell Tributari de la 
Gerència de Pressupostos i Hisenda.

104. – (49/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
de desembre de 2020, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 49/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Gestor/a de Projectes d'Anàlisi i Estratègia adscrit a la Direcció de Serveis de
prevenció de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció.

105. – (39/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10 
de desembre de 2020, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 39/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball d'Administratiu/iva expert/a adscrit al Departament d'Interculturalitat i 
Pluralisme Religiós de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.

106. – (40/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
de desembre de 2020, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 40/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball d'Administratiu Qualificat adscrit a Comunicació de la Direcció de Serveis 
Generals del Districte de Nou Barris.

107. – (57/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
de desembre de 2020, que declara desert el concurs 57/2019-C del lloc de treball de 
Tècnic/a referent d'Arquitectura, adscrit a la DS de Planejament de la Gerència 
d'Urbanisme, atès que no hi ha cap persona admesa a la convocatòria.

108. – (41/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
de desembre de 2020, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 41/2020-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 Sants-Montjuïc.

109. – (50/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
de desembre de 2020, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 50/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Cap de Departament de Salut de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI. 

110. – (1-2020) Decret de l'Alcaldia, de 14 de gener de 2021, que aprova el canvi de nom del 
carrer de l'Almirall Aixada per carrer d'Emília Llorca Martín (Districte de Ciutat Vella).
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Acords de la Comissió de Govern de 21 de gener de 2021

111. – (564/2020) DECLARAR d’interès públic l’activitat sol·licitada per la Sra. Beatriz 
Almenar Pasies (mat. 77043) per a la realització d’una segona activitat pública de 
desenvolupament d’un programa de suport de vigilància epidemiològica per 
l’emergència sanitària provocada per la covid-19, al Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 324 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol i de conformitat amb el que preveuen l’ article 3.1 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, i l’article 4.1 de la Llei catalana 21/1987, de 26 de novembre. AUTORITZAR 
la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Beatriz Almenar Pasies (mat. 77043) entre la 
seva activitat municipal com a personal laboral interí, amb la categoria professional de 
Tècnica Superior en Medicina (codi de lloc 22LA1BIBA02) adscrita al Departament de 
Prevenció de Riscos Laborals de la Gerència de Persones i Desenvolupament 
Organitzatiu de l’Ajuntament de Barcelona i una segona activitat pública per a 
desenvolupar un programa de suport de vigilància epidemiològica per l’emergència 
sanitària provocada per la covid-19, contractada com a Tècnica Superior en Salut 
Pública pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquesta autorització 
està emparada en la declaració d’interès públic aprovada a l’apartat anterior i resta 
subjecta als límits i condicionants previstos al règim d’incompatibilitats, establerts a la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, a la Llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, i 
demès disposicions concordants.DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

112. – (2020/606) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de Persones i 
Desenvolupament Organitzatiu, tal i com es detalla a l’annex que consta 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. 

113. – (18003434L01) PRORROGAR per un període comprès des del 01.02.2021 fins el 
31.01.2022, el contracte 18003434L01-002 que té per objecte el lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 1- Districte Ciutat Vella, adjudicat a 
l'empresa Serveis Del Espectacle Focus, S.A., amb NIF A58116369, per un import total 
de 363.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta 
en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 20.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 16.528,93 euros i import IVA de 3.471,07 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0601, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 343.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 283.471,07 euros i import IVA de 59.528,93 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0601. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 



CCM 2/21 Presidencia 16/37

114. – (18003434L02) PRORROGAR per un període comprès des del 01.02.2021 fins el 
31.01.2022, el contracte 18003434L02-002 que té per objecte el lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 2- Districte de l'Eixample, adjudicat a 
l'empresa La Llauna, S.C.C.L., amb NIF F58184201, per un import total de 240.000,00 
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 20.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 16.528,93 euros i import IVA de 3.471,07 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0602, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 220.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 181.818,18 euros i import IVA de 38.181,82 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0602. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

115. – (18003434L05) PRORROGAR per un període comprès des del 01.02.2021 fins el 
31.01.2022, el contracte 18003434L05-002 que té per objecte el lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 5- Districte de les Corts, adjudicat a 
l'empresa Serveis L'Espectacle Rulot, S.L.U., amb NIF B67068874, per un import total 
de 110.164,99 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 9.180,42 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 7.587,12 euros i import IVA de 1.593,30 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0604, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 100.984,57 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 83.458,32 euros i import IVA de 17.526,25 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0604. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

116. – (18003434L06) PRORROGAR per un període comprès des del 01.02.2021 fins el 
31.01.2022, el contracte 18003434L06-002 que té per objecte el lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 6- Districte Sarrià-Sant Gervasi, 
adjudicat a l'empresa Serveis L'Espectacle Rulot, S.L.U., amb NIF B67068874, per un 
import total de 121.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 8.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 6.611,57 euros i import IVA de 1.388,43 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0605, 
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condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
113.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
93.388,43 euros i import IVA de 19.611,57 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0605. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

117. – (18003434L07) PRORROGAR per un període comprès des del 01.02.2021 fins el 
31.01.2022, el contracte 18003434L07-003 que té per objecte el lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 7- Districte de Gràcia,, adjudicat a 
l'empresa Serveis L'Espectacle Rulot, S.L.U., amb NIF B67068874, per un import total 
de 217.800,00 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 7.500,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 6.198,35 euros i import IVA de 1.301,65 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0606, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 210.300,00 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 173.801,65 euros i import IVA de 36.498,35 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0606. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

118. – (18003434L08) PRORROGAR per un període comprès des del 01.02.2021 fins el 
31.01.2022, el contracte 18003434L08-002 que té per objecte el lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 8- Districte Horta-Guinardó, adjudicat a 
l'empresa Serveis L'Espectacle Rulot, S.L.U., amb NIF B67068874, per un import total 
de 247.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta 
en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 8.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 6.611,57 euros i import IVA de 1.388,43 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0607, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 239.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 197.520,66 euros i import IVA de 41.479,34 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0607. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

119. – (18003434L09) PRORROGAR per un període comprès des del 01.02.2021 fins el 
31.01.2022, el contracte 18003434L09-002 que té per objecte el lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
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Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 9- Districte Nou Barris, adjudicat a 
l'empresa Serveis Del Espectacle Focus, S.A., amb NIF A58116369, per un import total 
de 350.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta 
en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 29.166,67 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 24.104,69 euros i import IVA de 5.061,98 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0608, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 320.833,33 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 265.151,51 euros i import IVA de 55.681,82 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0608. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

120. – (18003434L10) PRORROGAR per un període comprès des del 01.02.2021 fins el 
31.01.2022, el contracte 18003434L10-002 que té per objecte el lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 10- Districte de Sant Andreu, adjudicat 
a l'empresa La Llauna, S.C.C.L., amb NIF F58184201, per un import total de 170.000,00 
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 14.166,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 11.707,44 euros i import IVA de 2.458,56 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0609, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 155.834,00 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 128.788,43 euros i import IVA de 27.045,57 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0609. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

121. – (18003434L11) PRORROGAR per un període comprès des del 01.02.2021 fins el 
31.01.2022, el contracte 18003434L11-002 que té per objecte el lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 11- Districte de Sant Martí, adjudicat a 
l'empresa La Llauna, S.C.C.L., amb NIF F58184201, per un import total de 266.617,00 
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 12.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 9.917,36 euros i import IVA de 2.082,64 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0610, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 254.617,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
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import net de 210.427,27 euros i import IVA de 44.189,73 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0610. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

122. – (20204027_20003262)  ADJUDICAR el contracte núm. 20003262, que té per objecte 
els serveis d’atenció telefònica a la demanda, gestió d’emergències i gestió 
administrativa per a la Guàrdia Urbana i el Servei de Prevenció, Extinció d’incendis i 
Salvament, a la sala conjunta de comandament, d’acord amb les previsions del plec de 
prescripcions tècniques, i amb mesures de contractació pública sostenible a l’empresa 
KONECTA BTO, SL, amb NIF B62916077, 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, per un import màxim de 3.057.040,80 euros IVA inclòs i 
d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 2.526.480,00 euros corresponen al 
preu net i 530.560,80 euros a l'IVA; DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària 
l'esmentada despesa de 3.057.040,80 euros, amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 698.949,24 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 590.692,96 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 822.354,72 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13612 0400, un 
import (IVA inclòs) de 699.631,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 130.723,56 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 114.688,64 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13211 0400; 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l'actual; FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
126.324,00 euros; 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; DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 28 de gener de 2021

123. – (07/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Joana Balló Massa 
(mat. 12100034) entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina per 
programa, amb la categoria professional de Tècnica Superior d’Arquitectura, amb 
destinació a la Direcció Tècnica del Paisatge Urbà de l’Institut Municipal del Paisatge 
Urbà i Qualitat de Vida, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior d’Arquitectura 
(22FA1BIBA03) i una segona activitat privada per compte propi com a arquitecta. Per 
tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 
l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura, qualsevol manifestació del mateix en el 
terme municipal de Barcelona. La dedicació professional total entre ambdues 
activitats, la que s’autoritza per l’exercici d’una segona activitat privada per compte 
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propi com a arquitecta, i la que la que es proposa autoritzar en l’expedient 8/2020 per 
l’exercici de l’activitat docent com a professora associada a temps parcial de la 
Universitat Politècnica de Catalunya pel curs 2020-2021, 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. – (08/2020 ) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Joana Balló Massa 
(mat. 12100034), entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina per 
programa amb la categoria professional de Tècnic Superior d’Arquitectura, amb 
destinació a la Direcció Tècnica del Paisatge Urbà de l’Institut Municipal del Paisatge 
Urbà i Qualitat de Vida, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior d’Arquitectura 
(22FA1BIBA03) i l’activitat pública com a professora associada a temps parcial de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, per al curs acadèmic 2020-2021 des del 
01/09/2020 fins al 31/08/2021. La dedicació a la docència universitària serà a temps 
parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
dedicació professional total entre ambdues activitats, la que s’autoritza per professora 
associada a temps parcial de la Universitat Politècnica de Catalunya pel curs 2020-
2021 i la que es proposa autoritzar en l’expedient 7/2020 per l’exercici de l’activitat 
privada per compte propi com a arquitecta, no podrà superar la meitat de la jornada 
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública atès l’article 13 de la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i 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. – (563/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gonzalo Puelles Garcia 
(mat. 23503) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb 
la categoria professional de Tècnic Mitjà en Arquitectura, amb destinació al 
Departament d'Obres i Manteniment del Districte de Sant Andreu, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnic Mitjà en Arquitectura (20FA2BIBA04), i una activitat privada per 
compte propi com a arquitecte tècnic. Per tal d'evitar possibles coincidències entre 
l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada 
d’arquitectura, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. 
La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
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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. 

126. – (565/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Maria Heras Quilez 
(mat. 22117) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de 
Bombers de la Zona Franca de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat 
pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2020, establertes en l’article 
19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal 
al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 
i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació 
a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

127. – (570/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alex Espiga Kun (mat. 
26451) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de Bombers 
de Sant Andreu de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública 
com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2020, establertes en l’article 
19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal 
al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 
i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
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d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació 
a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

128. – (587/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Marin Mateu (mat. 
21172) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Sergent SPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al Parc de Bombers de 
Llevant de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a 
professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit 
de 75 hores anuals de formació en l’any 2020, establertes en l’article 19 apartat b) de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en 
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, 
que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de 
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que 
imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona 
(Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la 
declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 
l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

129. – (602/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Enric Abad Vilella (mat. 
24662) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Sotsoficial SPEIS, amb destinació a la Unitat Operativa Territorial de la 
Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Sotsoficial 
SPEIS (22FC1CICD02), i l’activitat privada per compte d'altri de formador i preparador 
d’oposicions a l’empresa Fes-te Fort S.L. El Sr. Abad no podrà formar part ni intervenir 
o assessorar en els tribunals de selecció de processos d’oferta pública, ni en cap altre 
tribunal de processos selectius vinculats a l’àmbit de l’SPEIS. La dedicació professional 
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
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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. 

Acords de la Comissió de Govern de 4 de febrer de 2021

130. – (509/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cristina Ribas 
Barberán (mat. 74967) entre la seva activitat municipal com a personal directiu 
ocupant el lloc de treball de Directora de Serveis de Comunicació Digital de la 
Gerència de Recursos (codi de lloc: 28FA1CLCD01), i l’activitat pública com a 
professora associada a temps parcial de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) pel curs 
acadèmic 2020-2021, des del 07/04/2021 fins al 26/08/2021. 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. 

131. – (562/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduard Martínez Alarcón 
(mat. 75954) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb 
la categoria professional de Tècnic Superior en Gestió (codi lloc: 22FA1BIBA07), i 
adscrit a la Gerència del Districte de Ciutat Vella, i l’activitat pública com a professor 
formador a l’Escola de Policia de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals 
de formació en l’any 2021, establertes en l’article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 
Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 
Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de 
Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès 
públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de 
Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del
personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 
30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de 
l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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132. – (598/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gerard Bosch Garcia (mat. 
25524) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de Bombers de 
l'Eixample de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a 
professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit 
de 75 hores anuals de formació en l’any 2020, establertes en l’article 19 apartat b) de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en 
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, 
que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de 
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que 
imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona 
(Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la 
declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 
l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

133. – (600/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ernest Sánchez Arcarons 
(mat. 73685) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber Accés SPEIS (codi lloc: 16FC2BIBA03), i adscrit al 
Parc de Bombers de Montjuïc de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i 
l’activitat pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2020, establertes 
en l’article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en 
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 
26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació 
a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
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Prevenció. 

134. – (615/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduard Palau Borreguero 
(mat. 27313) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber SPEIS (codi de lloc: 16FC1BIBA03), amb destinació al 
Parc de Bombers de l’Eixample de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i
l’activitat privada per compte propi de compravenda de vehicles. La dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent 
a l’Administració Pública, i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. El Sr. Palau, haurà de respectar la seva jornada i horari de treball municipal 
en els termes contemplats a l’annex 3 de les condicions específiques de treball de 
l’SPEIS, de l’Acord regulador vigent de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i demés previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

135. – (20002320) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20002320, que té per objecte 
la contractació dels serveis d'elaboració, subministrament de material i correcció de 
les proves psicotècniques i de coneixements, a la UTE Facthum Talent Management 
SL- Facthum, atès que, requerida a l'empresa l'aportació de documentació 
complementària per tal de garantir el bon desenvolupament del procediment, 
aquesta no ha aportat la totalitat dels tests ofertats segons els requeriments dels 
plecs i els que ha presentat no permeten acreditar degudament el compliment dels 
requisits mínims de solvència, malgrat haver-se atorgat un termini addicional de 
subsanació per a la seva presentació; tal com indiquen els informes i les actes que 
s'incorporen a l'expedient. ADJUDICAR el contracte a Hogrefe Tea Ediciones S.A.U. 
amb NIF A28079069 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i 
d'acord amb la proposició que ha presentat en ser la d'aquesta empresa l'única oferta 
vàlida admesa a la licitació, per un import màxim de 387.979,24 euros IVA inclòs i 
d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 320.644,00 euros corresponen al 
preu net i 67.335,24 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària 
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
387.979,24 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22607/92216 0707. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 16.032,20 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 al Director de Serveis Jurídics i Promoció, Sr. Josep M. Sans i 
Rodríguez, o persona que el substitueixi en el càrrec. DONAR COMPTE d'aquest acord 
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a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

136. – (2020-0108) APROVAR el Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona, el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de 
la Generalitat de Catalunya i l’Associació de Software Lliure Decidim pel suport al 
projecte Decidim i a la seva comunitat; FACULTAR el Regidor de Drets de Ciutadania i 
Participació, l’lm. Sr. Marc Serra Solé, per a la seva formalització, així com la de tots els 
documents que d'ella se'n derivin, DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

Acords de la Comissió de Govern d’11 de febrer de 2021

137. – (466/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Daniel Cañadas López 
(mat. 27767) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la 
categoria professional d’Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona (codi de lloc de 
treball: 16FC1BIBA02), amb destinació a la Unitat de Reforç a l’Emergència i la 
Proximitat (UREP), i l’activitat privada per compte propi com a advocat especialista en 
dret laboral, civil, família i mercantil, ajustant-se als límits i condicionants establerts 
en l’Acord de la Comissió de Govern de 21/04/2016. La dedicació professional privada 
no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració 
Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. El Sr. 
Cañadas en l’exercici d’aquesta segona activitat no podrà comprometre la seva 
imparcialitat o independència com a agent de la Guàrdia Urbana i mentre estigui 
vigent aquesta autorització de compatibilitat deixarà de percebre el factor 
d’incompatibilitat del complement específic. 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, inclosos els límits i condicionants aprovats 
per l’abans esmentat Acord de la Comissió de Govern de 21/04/2016. 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. – (621/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Hosta 
Privat (mat. 74721) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera en 
comissió de serveis amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, 
amb destinació a la Segona Tinència d'Alcaldia, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 
referent de suport institucional (26FAXSLSI01), 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 
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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 suma de les jornades de 
l’activitat principal i de l’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès 
públic de l’esmentat acord, en cap cas, no podrà superar la jornada ordinària de 
l’Administració incrementada en un 50%. 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. 

139. – (07/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Victoria Borrell 
Martínez (mat. 78379) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa amb la categoria professional de Tècnica 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 Tècnica Superior en Dret 
(22FA1BIBA15), i l’activitat de docent com a professora col·laboradora de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 2020-2021, des del 17/02/2021 fins al 
31/07/202. 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. 

140. – (20002395) DESISTIR, en virtut de l’article 152 de la LCSP, del procediment 
d’adjudicació del contracte número 20002395, que té per objecte els serveis que 
presten professionals de l’àmbit de la psicologia, especialistes en l’àmbit de Recursos 
Humans per a la realització de les entrevistes de selecció que es duen a terme en la 
Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu per valorar la idoneïtat dels 
candidats i valorar si disposen del nivell de competències adequades als diversos llocs 
de treball que surten en Oferta Pública, i amb un pressupost total de licitació de 
463.454,20 euros IVA inclòs, en haver-se detectat un error no esmenable en la 
fórmula de valoració del preus unitaris descrit al PCAP, que determina la impossibilitat 
de valoració de les ofertes presentades. No es considera que existeixen despeses 
efectuades pels licitadors, fora de les habituals corresponents a la participació en un 
procediment contractual d’aquest tipus, que hagin de ser especialment indemnitzades 
per l’existència d’aquest desistiment. ANUL•LAR l'autorització de despesa del 
contracte, per import de 463.454,20 euros (IVA inclòs), corresponent 383.020,00 
euros al pressupost net, i 80.434,20 euros a l’import de l’IVA, amb càrrec a les partides 
i als pressupostos que s'indiquen a continuació: un import (IVA inclòs) de 151.625,10 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
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D/22607/92216 0707, un import (IVA inclòs) de 311.829,10 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i 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.

141. – (20184372_18003713) PRORROGAR per un període comprès des de l’01.08.2021 fins 
el 31.07.2023, el contracte núm. 18003713 que té per objecte 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 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) de l’Ajuntament de Barcelona, 
d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de 
contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa MSA SPAIN SLU, amb NIF 
B08201832, per un import total de 609.278,68 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consten en l'expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 177.706,29 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 146.864,70 euros i import IVA de 30.841,59 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/13612 0400, 
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 
304.639,34 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 
251.768,05 euros i import IVA de 52.871,29 euros amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21300/13612 0400, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2022; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 126.933,05 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 104.903,35 euros i import IVA de 22.029,70 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/13612 0400; 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

b) Mesures de govern
c) Informes

1. – Memòries 2018-2019 de l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques, la Direcció 
d’Anàlisi i el Comitè d’Ètica. 

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

ES DÓNA PER TRACTAT

2. – Informe de Participació. Evolució de la participació a Barcelona durant l'any 2020. 

          Intervenen els Srs. Serra, Martí Galbis, Sierra, Bou i Valls, i la Sra. Gassol.
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ES DÓNA PER TRACTAT

d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (4/2021) 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 la Sra. Ballarín i els Srs. Coronas, Martí Galbis, Sierra, Bou i Valls.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya i Partit Popular, contrari d'Esquerra Republicana i 
l'abstenció de Junts per Catalunya, Ciutadans i Barcelona pel canvi.

4. – (84/2020 SD) ATORGAR les medalles d’honor al mèrit, en la categoria de bronze, als 
membres del Servei de Prevenció, d’Extinció d’Incendis i Salvament que figuren a 
l’expedient, per haver destacat en el compliment de les seves obligacions 
professionals o haver realitzat estudis professionals, publicacions científiques o 
serveis d’interès públic, que comporten un prestigi per al cos respectiu o 
contribueixen a millorar la seguretat de la ciutat, d’acord amb el dictamen de la 
Comissió de valoració, i amb el previst a l’article 4.2.3 apartat a) del Reglament 
d’honors i recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, de 17 de setembre de 1976 i modificat 
el 25 de maig de 2018. 

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

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, 
Partit Popular i Barcelona pel canvi.

5. – (1327/19) RESOLDRE les al·legacions al Programa d’Actuació Municipal 2020-2023 
formulades durant el període d’informació pública, en els termes que es concreten en 
l’expedient i APROVAR definitivament el Programa d’Actuació Municipal 2020-2023. 
APROVAR, d’acord amb l’article 123.1 del Reglament Orgànic Municipal, els 
Programes d’Actuació dels Districtes de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuic, Les 
Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant 
Martí 2020-2023, de conformitat amb els documents aprovats en els respectius 
Consells de districte que consten a l’expedient. 

     Intervenen els Srs. Martí Grau, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Bou i Valls.



CCM 2/21 Presidencia 30/37

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú i Partit dels 
Socialistes de Catalunya, contrari d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i 
Ciutadans i la reserva de Partit Popular i Barcelona pel canvi.

6. – (21XF0054 - 21XF0056 -21XF0057 ) APROVAR els expedients de reconeixement de 
crèdit 21XF0054, 21XF0056 i 21XF0057 pels imports i factures que consten a l’annex, a 
favor de l'empresa AIRBOX, SA, amb NIF A08950685, en concepte de manteniment i 
recàrrega dels equips de respiració autònoma (ERA) del Servei de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament (SPEIS), atesa la necessitat de regularitzar les despeses 
realitzades durant l'exercici 2020, executades correctament i no pagades per les 
causes explicades als informes de l'òrgan gestor; AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER les obligacions de les despeses pels imports indicats a l’annex i amb 
càrrec al pressupost general de l’exercici 2021, i a les aplicacions pressupostàries en 
l’annex indicades. 

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

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi i la reserva 
d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya.

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

7. – (20214016_21000045) INICIAR l'expedient per a la contractació del 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, amb núm. de contracte 21000045, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 545.468,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
450.800,00 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat, amb pressupost net 450.800,00 euros i import de l'IVA de 94.668,00 euros; i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 81.820,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2026 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 
109.093,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 109.093,60 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400, un 
import (IVA inclòs) de 109.093,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 109.093,60 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 27.273,40 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; 
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condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors 
a l'actual. 

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

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Junts 
per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi i l'abstenció 
d'Esquerra Republicana. APROVADA

8. – (20174472_17005454) PRORROGAR per un període comprès des del 10.05.2021 fins 
el 31.12.2022, el contracte 17005454-002 que té per objecte serveis de càrrega, 
inspecció visual, inspecció periòdica i manteniment dels extintors utilitzats al Servei de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament i a la Guàrdia Urbana de Barcelona, i lloguer 
dels extintors utilitzats a les accions formatives externes del Servei de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions 
tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa 
Suris, SL, amb NIF B08988149, per un import total de 90.236,50 euros (IVA inclòs), 
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient; AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 45.118,25 euros, IVA 
inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 17.223,11 euros i 
import IVA de 3.616,85 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21900/13612 0400; un import net de 20.064,70 euros i import IVA de 4.213,59 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21900/13211 0400, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022; 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
45.118,25 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 
17.223,11 euros i import IVA de 3.616,85 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21900/13612 0400; un import net de 20.064,70 euros i import IVA 
de 4.213,59 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21900/13211 0400. 

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

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Junts 
per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi i l'abstenció 
d'Esquerra Republicana. APROVADA
c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Ciutadans:

9. – (M1923/1768) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
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Seguretat i Prevenció acorda: Que pel Govern Municipal es procedeixi a l'elaboració 
d'un informe i es traslladi a tots els grups municipals sobre les responsabilitats i 
actuacions de les diferents àrees de govern de l'Ajuntament de Barcelona pel que fa a 
la Casa Buenos Aires, especialment la de seguretat i Prevenció. 

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

Votació favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi i desfavorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i 
Esquerra Republicana. REBUTJADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

10. – (M1923/1762) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Presentar en el termini de sis mesos un nou 
Reglament de participació rectificant els motius de nul·litat que van donar lloc a la 
seva anul·lació i que incorpori les innovacions procedimentals i 
tecnològiques necessàries per posar al dia aquest Reglament. Igualment, presenti un 
projecte de modificació de les normes de funcionament del Districtes i d’elecció 
directa dels Consellers de Districte. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/1762) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Presentar en el termini d'un any un nou Reglament de 
participació rectificant els motius de nul·litat que van donar lloc a la seva anul·lació i 
que incorpori les innovacions procedimentals i tecnològiques necessàries per posar 
al dia aquest Reglament. Igualment, presenti un projecte de modificació de les 
normes de funcionament del Districtes i d’elecció directa dels Consellers de Districte. 

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

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi. APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

11. – (M1923/1760) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Que des de l’Ajuntament es realitzi una campanya de 
promoció del civisme en positiu durant el temps que resti de risc epidemiològic de 
Covid-19 per tal de mantenir la ciutadania en guàrdia, d'informar i sensibilitzar sobre 
la situació i la necessitat de respectar les normes vigents en cada moment per garantir 
la seguretat sanitària, i que lideri com a Ajuntament les tasques de pedagogia. 

     Intervenen els Srs. Valls, Coronas, Sierra, Bou i Martí Grau, i la Sra. Vila.
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Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi. APROVADA

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

12. – (M1923/1752) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda que el govern municipal insti els grups proposants a: 
PRIMER.- Instar el grup parlamentari impulsor de la Proposición de Ley de 
coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en el 
marco del Sistema Nacional de Protección Civil al Congrés espanyol a plantejar la 
retirada d’aquesta iniciativa del seu tràmit parlamentari. SEGON.- Instar el Govern 
espanyol a establir un diàleg institucional amb la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona abans d’iniciar la tramitació de qualsevol iniciativa política 
en l’àmbit dels SPEIS, garantint el respecte a la plena autonomia dels cossos de 
l’Ajuntament i la Generalitat i evitant qualsevol tipus de vulneració de competències. 
TERCER.- Respectar l’àmbit competencial català, mostrant el suport al model català de 
prevenció, extinció d’incendis i salvament, reafirmant les competències establertes en 
l’Estatut de Catalunya i desenvolupades en la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació 
dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de Catalunya. QUART.-
Vetllar per protegir el Cos de Bombers de Barcelona i totes les seves competències 
recollides al Pla Director de Serveis de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments 
(SPEIS). CINQUÈ.- Fer arribar aquest acord als diferents grups parlamentaris del 
Congrés dels Diputats. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/1752) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda que el govern municipal insti als grups proposants a: 
PRIMER.- Sol·licitar als grups parlamentaris a que durant tota la tramitació 
parlamentària de la Proposición de Ley de coordinación de los servicios de 
prevención, extinción de incendios y salvamento en el marco del Sistema Nacional de 
Protección Civil hi hagi un diàleg fluid amb l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat 
de Catalunya, i a recollir les esmenes que les administracions catalanes aportin amb 
l’objectiu de garantir el respecte a la Carta Municipal i a la plena autonomia dels 
cossos de l'Ajuntament i la Generalitat i evitant qualsevol tipus de conflicte de 
competències. SEGON.- Instar als grups parlamentaris al Congrés dels Diputats i al 
Govern de l’Estat a vetllar per protegir el Cos de Bombers de Barcelona i totes les 
seves competències recollides al Pla Director de Serveis de Prevenció i Extinció 
d'Incendis i Salvaments (SPEIS) i a la Carta Municipal. TERCER.- Instar als grups 
parlamentaris al Congrés dels Diputats i al Govern de l’Estat a respectar l'àmbit 
competencial català, mostrant el suport al model català de prevenció, extinció 
d'incendis i salvament, sense perjudici del règim especial normatiu de les ciutats amb 
Carta Municipal, reafirmant les competències establertes en l'Estatut de Catalunya i 
desenvolupades en la Llei 5/1994 de 4 de maig, de regulació dels serveis de 
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prevenció, extinció d'incendis i salvaments de Catalunya, i la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local. QUART.- Fer arribar aquest acord als 
diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats. 

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

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, desfavorable de Ciutadans i Partit 
Popular i l'abstenció de Barcelona pel canvi. APROVADA AMB TEXT 
TRANSACCIONAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

13. – (M1923/1739) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: - Refermar el compromís amb la defensa de la llibertat 
d’opinió i expressió i de tots els drets fonamentals dels ciutadans. - Condemnar la 
pena de presó imposada al cantant Pablo Hasél per les lletres de les seves cançons i 
instar el Govern municipal a no invisibilitzar la repressió a l’espai públic amb la 
restitució del mural en suport del cantant i crític amb el rei emèrit que es va esborrar 
a la plaça de les Tres Xemeneies. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/1739) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: - Refermar el compromís amb la defensa de la llibertat 
d’opinió i expressió i de tots els drets fonamentals dels ciutadans. - Condemnar la 
pena de presó imposada al cantant Pablo Hasél per les lletres de les seves cançons, 
promoure una modificació del Codi Penal per a que els delictes relacionats amb la 
llibertat d'expressió només es sancionin si suposen clarament un risc per a l'ordre 
públic o incitin a la violència, però que en cap cas impliquin una pena de presó com la 
imposada al cantant Pablo Hasél i instar el Govern municipal a no invisibilitzar la 
repressió a l’espai públic amb la restitució del mural en suport del cantant i crític amb 
el rei emèrit que es va esborrar a la plaça de les Tres Xemeneies.

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

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana i Junts per Catalunya i desfavorable de Ciutadans, Partit 
Popular i Barcelona pel canvi. APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT 

El Sr. Valls s’absenta de la sessió.

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

14. – (M1923/1750) Que l’Ajuntament de Barcelona impulsi -de cara a properes 
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convocatòries electorals- un web on la ciutadania pugui consultar fàcilment les dades 
del cens electoral per tal de conèixer el col·legi electoral i la mesa on ha de votar, així 
com si li ha tocat formar part d’una mesa, sense necessitat de disposar de la targeta 
IdCAT. 

     Intervenen les Sres. Gassol i Bonet.

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

15. – (M1923/1740) Que el govern municipal iniciï els tràmits necessaris per atorgar la 
Medalla d’or al mèrit esportiu de la ciutat, per la seva història centenària, èxits i 
trajectòria esportiva al Club Esportiu Laietà i a la Unió Esportiva de Sants. 

     Intervenen les Srs. Vila i Bonet.

ACCEPTAT

16. – (M1923/1741) Que el Govern Municipal insti el govern de l’Estat Espanyol per tal que 
procedeixi al tancament del Centre d’Internament per a persones Estrangeres (CIE) de 
Barcelona de forma imminent. 

     Intervenen la Sra. Vila i el Sr. Serra.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

17. – (M1923/1738) Que el Govern Municipal procedeixi a la creació d'un calendari i 
protocol per a la vacunació dels treballadors essencials de l'Ajuntament de Barcelona, 
per poder protegir la salut i els drets laborals dels mateixos.

      Intervenen el Sr. Sierra i la Sra. Ballarín.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

18. – (M1923/1763) Instar el Govern Municipal a no cobrir les despeses corresponents a la 
restitució del mural crític amb el Rei emèrit esborrat per indicació de la Guàrdia 
Urbana. 

      Intervenen els Srs. Bou i Serra.

NO ACCEPTAT
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19. – (M1923/1764) Instar el Govern municipal a que d'acord amb els diferents actors 
interessats i, especialment, amb el Col·legi d'Advocats de Barcelona presenti, en el 
termini de sis mesos, un primer informe sobre les possibilitats, metodologia i 
planificació d'implantar la mediació administrativa en aquells assumptes de 
competència municipal.  

      Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Ballarín.

ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/1746) Quines mesures aplicarà l’Ajuntament de Barcelona per facilitar la 
justificació de les subvencions de les entitats i associacions que s’han vist afectades 
per la pandèmia i les restriccions sanitàries, i permetre així, la continuïtat del teixit 
associatiu de la ciutat? 

     Intervenen les Sres. Gassol i Ballarín.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

21. – (M1923/1736) Per què no s'han tramitat denúncies, sancions o expedients respecte a 
les il·legals i molestes activitats dutes a terme a la Casa Buenos Aires?

      Intervenen els Srs. Sierra i Batlle.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

22. – (M1923/1759) Quina estimació fa el govern municipal de la responsabilitat 
patrimonial en que pot haver incorregut l'Ajuntament a causa del PEUAT, per les 
despeses dels procediments judicials i les indemnitzacions de danys i perjudicis que 
haurà de pagar, i com pensa fer-li front? A qui correspon assumir la responsabilitat 
política del fracàs del PEUAT? 

RETIRADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

23. – (M1923/1751) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec atès a la Comissió de 
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Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en data 15 de 
desembre de 2020 amb el següent contingut: (M1923/1533) Que l’Ajuntament 
permeti l’entrada als lavabos de tots els equipaments municipals als ciutadans i 
ciutadanes que ho requereixin. 

      Intervenen la Sra. Gassol i el Sr. Serra.

ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14 h.
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