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

Sessió de 17 de març 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 març de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ 
DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ, en 

sessió ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr.  Regidor Albert Batlle Bastardas. Hi 
assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jordi Martí Grau, Marc Serra Solé, 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 i Josep Bou Vila, assistits 
per l'assessora jurídica, la Sra. Anna Martori Salichs, que actua per delegació del 
secretari general i que certifica.

També hi és present la Ima. Sra.  Eva Parera Escrichs.

Excusen la seva absència els Ims. Srs. Eloi Badia Casas i Manuel Valls Galfetti.

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.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 17 de 
febrer 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, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona 
pel canvi. 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:

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

1. – (184/2019) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 28 de desembre de 2020, 
que ratifica l'aixecament de la suspensió total del contracte relatiu a les obres per a la 
urbanització provisional del carrer Santa Rosalia, 91, del districte d'Horta-Guinardó 
adjudicat a la UTE Santa Rosalia. 

2. – (180400090) De la gerent del districte de Les Corts, de 9 de gener de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials la garantia 
definitiva d'import 10.271,23 euros constituïda per respondre del compliment del 
contracte de serveis per a la gestió i dinamització del casal de joves, el punt 
d'informació juvenil i l'espai d'adolescents Jovecardi. 

3. – (190400062) De la gerent del districte de Les Corts, de 9 de gener de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL. la garantia 
definitiva d'import 755,99 euros constituïda per respondre del compliment del 
contracte de serveis per al desenvolupament del programa de promoció de la 
població adolescent i jove i, en concret, la coordinació i dinamització de la Taula Jove 
de Les Corts i els projectes i accions de suport a la creació artística del districte. 

4. – (210400001) De la gerent municipal, de 13 de gener de 2021, que adjudica a Relleu 
Cultural, SL. el contracte relatiu a la promoció, la dinamització i l'organització 
d'activitats infantils i familiars, d'educació en el lleure i de la participació a la Ludoteca 
Guitard, al districte de Les Corts, per a l'exercici 2021, i per un import de 209.090,28 
euros (IVA inclòs). 

5. – (210400001) De la gerent municipal, de 13 de gener de 2021, que allibera la quantitat 
de 8.966,68 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació per adjudicació del 
contracte relatiu a la promoció, la dinamització i l'organització d'activitats infantils i 
familiars, d'educació en el lleure i de participació a la Ludoteca Guitard del districte de 
Les Corts adjudicada a Relleu Cultural, SL., per a l'exercici 2021. 

6. – (20204518) De la gerent municipal, de 18 de gener de 2021, que adjudica a Nou 
Rentat Poblenou SCP el contracte relatiu a la neteja de la flota de vehicles de l'SPEIS, 
per a l'exercici 2021, i per un import de 109.613,90 euros (IVA inclòs). 

7. – (067/2018) De la gerent municipal, de 18 de gener de 2021, 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 
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repartiment als diferents equipaments del districte d'Horta-Guinardó, per a l'exercici 
2020, i per un import d'1.111,18 euros. 

8. – (2004/2021) De la gerent municipal, de 18 de gener de 2021, que adjudica al Club 
Lleuresport de Barcelona el contracte relatiu al servei de gestió de "l'Espai de 
Cotreball Sinèrgics al barri de Baró de Viver" al districte de Sant Andreu, per a 
l'exercici 2021, i per un import de 251.290,10 euros (IVA inclòs). 

9. – (2004/2021) De la gerent municipal, de 18 de gener de 2021, que allibera la quantitat 
de 13.225,80 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte 
relatiu al servei de gestió de "Espai de Cotreball Sinèrgics al barri de Baró de Viver" al 
districte de Sant Andreu, per als exercicis 2021-2022. 

10. – (20189301) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 20 de gener de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Constraula Enginyeria i Obres SAU la garantia definitiva 
d'import 21.957,64 euros constituïda per respondre del compliment de "Pla de millora 
integral a l'espai públic del districte de Sants-Montjuïc 2018-2019", per a l'exercici 
2021. 

11. – (142/2020) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 21 de gener de 2021, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu 
al servei de suport a la gestió d'esdeveniments a la via pública del districte d'Horta-
Guinardó, per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 
60.374,17 euros (IVA inclòs). 

12. – (0775/18) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 22 de 
gener de 2021, que cancel·la i/o retorna a Soko Digital, SL. la garantia definitiva 
d'import 1.266,60 euros constituïda per respondre del compliment del contracte 
relatiu als serveis d'elaboració i execució d'un pla estratègic de comunicació del 
projecte Decidim, la Comunitat Metadecidim i la Direcció de Serveis de Recerca, 
Desenvolupament i Innovació, per a l'exercici 2021. 

13. – (20182045) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 22 de gener de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a UTE Monforte SAU i la Hispano Igualadina la garantia definitiva 
d'import 5.549,84 euros constituïda per respondre del compliment del servei 
temporal de bus llançadora entre l'Hospital del Mar i l'Hospital de l'Esperança, per a 
l'exercici 2021. 

14. – (20193000) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 22 de gener de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Toi Toi Sanitarios Móviles, SA. la garantia definitiva d'import 
5.568,55 euros constituïda per respondre del compliment del lloguer de cabines 
sanitàries portàtils i urinaris de peu, inclosa la seva instal·lació, neteja, manteniment i 
retirada, per a festes, activitats i esdeveniments, així com per a la prevenció de 
conductes incíviques a la via pública del districte de Ciutat Vella, per a l'exercici 2021. 

15. – (0617/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 25 de 
gener de 2021, que cancel·la i/o retorna a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia la 
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garantia definitiva d'import 1.644,15 euros constituïda per respondre del compliment 
dels serveis d'administració de la plataforma Decidim.barcelona, així com el suport i 
acompanyament a l'ús de la plataforma "Decidim" com a eina de democràcia 
participativa, per a l'exercici 2021. 

16. – (20219203) De la gerent municipal, de 26 de gener de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la dinamització 
i organització dels projectes d'adolescents i joves "Eix Jove" del districte de l'Eixample, 
per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 149.094,00 euros 
(IVA inclòs). 

17. – (20199101) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 27 de gener de 2021, que 
prorroga el contracte per un període comprès des de l'11-2-2021 fins al 10-2-2022, 
relatiu al control d'accés, repartiment i informació bàsica per als equipaments del 
districte de Sants-Montjuïc adjudicat a UTE Auria Fil-Taller Auria Sants Montjuïc, per 
als exercicis 2021-2022, i per un import de 117.444,13 euros (IVA inclòs). 

18. – (20180040) De la gerent municipal, de 28 de gener de 2021, que reconeix l'import 
d'indemnització total a favor de QSL Serveis Culturals, SLU per la quantitat de 2.265,21 
euros per la suspenció parcial del contracte relatiu al projecte "El món a la meva 
escola" durant el període comprès entre el dia 14-3-2020 i el dia 21-6-2020, per a 
l'exercici 2020. 

19. – (20201310) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 28 de gener de 2021, que 
modifica el contracte relatiu a la Mediació d'estàtues humanes de la Rambla adjudicat 
en data 3/12/2020 a ADR Gira SCP, per un import de 2.371,60 euros, en el sentit 
d'ampliar la durada del contracte fins al 30 de novembre de 2021. 

20. – (20191012) Del gerent del districte de Sant Martí, de 29 de gener de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Vallas & Toilets, SLU, la garantia definitiva d'import 1.152,36 
euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al lloguer de 
cabines sanitàries portàtils i urinaris de peu, inclosa la seva instal·lació, neteja, 
manteniment i retirada, per a activitats, esdeveniments i prevenció de conductes 
incíviques a la via pública del districte de Sant Martí, per a l'any 2019, per a l'exercici 
2021. 

21. – (106/2020) De la gerent municipal, de 29 de gener de 2021, que adjudica a Can Cet 
Centre d'Inserció Soc. Lab. el contracte relatiu als serveis auxiliars d'informació, 
atenció al públic, consergeria i altres serveis de suport a la Seu i a la Sub-Seu 
administrativa del districte de Sarrià-Sant Gervasi, per als exercicis 2021-2023, i per un 
import de 109.350,12 euros (IVA inclòs). 

22. – (2019/184) De la gerent municipal, de 29 de gener de 2021, que prorroga per un 
període comprès des del 24-2-2021 fins al 23-2-2023 el contracte relatiu a la gestió i 
dinamització de l'Ateneu de Fabricació Digital de Gràcia adjudicat a l'Associació Esclat, 
per als exercicis 2021-2023, i per un import de 387.200,00 euros (IVA inclòs). 
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23. – (0922/18) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 30 de 
gener de 2021, que resol el contracte basat en els serveis de dinamització del procés 
participatiu del Pla d'Actuació Municipal 2020-2023 a les Àrees i actes de Ciutat i 
processos de planificació estratègica adjudicat a Espai d'Anàlisi Social, SL. per un 
import de 47.227,22 euros (IVA inclòs), preu formulat en termes de preus unitaris, per 
la impossibilitat d'executar les prestacions encarregades i no executades en els termes 
inicialment pactats com a conseqüència de l'impacte de la COVID-19 en el procés 
participatiu objecte del contracte basat i indemnitzar a Espai d'Anàlisi Social, SL. amb 
la quantitat de 273,08 euros, amb càrrec a l'exercici 2021. 

24. – (107/2020) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 31 de gener de 2021, 
que adjudica a Vilar Abella, SL. el contracte relatiu als serveis d'impressió d'elements 
de comunicació del districte de Sarrià-Sant Gervasi, per als exercicis 2021-2022, i per 
un import de 27.225,00 euros (IVA inclòs). 

25. – (067/2018) De la gerent municipal, d'1 de febrer de 2021, 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 596,44 euros. 

26. – (20214007) De la gerent d'Àrea de Salut i Prevenció, de 2 de febrer de 2021, que inicia 
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als 
serveis auxiliars de senyalització per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, lots 1 i 2, per 
als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 130.303,89 euros (IVA 
inclòs). 

27. – (20194145) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 2 de febrer de 2021, que 
estableix la suspensió del contracte relatiu als serveis de gestió de l'Espai Bombers-
Parc de la Prevenció des del dia 14 de març inclòs i fins a la finalització de l'estat 
d'alarma i reconèixer l'import d'indemnització parcial a favor de Magmacultura, SL. 
d'import 3.534,20 euros, per al període comprès entre el dia 1-6-2020 i el dia 21-6-
2020, amb càrrec a l'exercici 2021. 

28. – (20194145) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 2 de febrer de 2021, que 
estableix la suspensió del contracte relatiu als serveis de gestió de l'Espai Bombers-
Parc de la Prevenció des del dia 14 de març inclòs i fins a la finalització de l'estat 
d'alarma i reconèixer l'import d'indemnització parcial a favor de Magmacultura, SL. 
d'import 4.871,19 euros, per al període comprès entre el dia 1-5-2020 i el dia 31-5-
2020, amb càrrec a l'exercici 2021. 

29. – (20204212) De la gerent municipal, de 2 de febrer de 2021, que adjudica a Auto-Gruas 
Sant Jordi, SL. el contracte relatiu al subministrament i la retirada de vehicles, en 
règim de cessió, a Bombers de Barcelona per fer pràctiques d'excarceració, per als 
exercicis 2021-2023, i per un import de 46.754,40 euros (IVA inclòs). 

30. – (20184010) De la gerent municipal, de 2 de febrer de 2021, que prorroga per un 
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període comprès des del 3-5-2021 fins al 2-5-2023 el contracte relatiu al servei de 
transport de correspondència i paqueteria entre les diferents unitats de la Guàrdia 
Urbana i el Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, lot 1, adjudicat a Gran 
Via Courier, SL., per als exercicis 2021-2023, i per un import de 39.334,68 euros (IVA 
inclòs). 

31. – (20184010) De la gerent municipal, de 2 de febrer de 2021, que prorroga per un 
període comprès des del 3-5-2021 fins al 2-5-2023 el contracte relatiu al servei de 
transport de correspondència i paqueteria entre les diferents unitats de la Guàrdia 
Urbana i el Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, lot 2, adjudicat a 
Anastasio Manzaneda Abarca, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 
119.225,58 euros (IVA inclòs). 

32. – (20184010) De la gerent municipal, de 2 de febrer de 2021, que prorroga per un 
període comprès des del 15-5-2021 fins al 14-5-2023 el contracte relatiu al servei de 
transport de correspondència i paqueteria entre les diferents unitats de la Guàrdia 
Urbana i el Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, lot 3, adjudicat a 
Aliance Brother, SL., per als exercicis 2021-2023, i per un import de 27.830,00 euros 
(IVA inclòs). 

33. – (20010182) Del gerent del districte de Nou Barris, de 2 de febrer de 2021, que inicia 
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als 
serveis de consergeria i altres de suport a la seu del Districte reservat a empreses 
d'inserció i amb mesures d'eficiència social, per als exercicis 2021-2022, i per un 
pressupost base de licitació de 33.674,65 euros (IVA inclòs). 

34. – (20184525) De la gerent municipal, de 2 de febrer de 2021, que prorroga per un 
període comprès des del 30-3-2021 fins al 29-3-2023 el contracte relatiu al 
subministrament, en la modalitat d’arrendament, de botelles d’oxigen medicinal i 
botelles per a l’oxitall (oxigen i acetilè) per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament, lot 1, adjudicat a la Sociedad Española Carburos Metálicos per als exercicis 
2021-2023, i per un import de 35.422,40 euros (IVA inclòs). 

35. – (190400082) De la gerent del districte de Les Corts, de 3 de febrer de 2021, que 
allibera part de l'autorització i de la disposició de la despesa del contracte relatiu als 
serveis de disseny gràfic, adaptació d'originals i maquetació dels elements de 
comunicació que donin suport al Departament de Comunicació del Districte, per a 
l'exercici 2021, i per un import de 7.500,00 euros (IVA inclòs). 

36. – (190400083) De la gerent del districte de Les Corts, de 3 de febrer de 2021, que 
allibera part de l'autorització i de la disposició de la despesa del contracte relatiu al 
servei d'impressió, manipulació, empaquetat, transport i si escau, emmagatzematge, 
col·locació i retirada del material comunicatiu per a la difusió de la informació 
municipal, activitats i programes del districte de Les Corts, adjudicat a Vilar Abella, SL, 
per a l'exercici 2021, i per un import de 17.000,00 euros (IVA inclòs). 

37. – (110/2020) De la gerent municipal, de 3 de febrer de 2021, que adjudica a QSL Serveis 
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Culturals, SLU el contracte relatiu als serveis d'interculturalitat, per als exercicis 2021-
2023, i per un import de 172.447,22 euros (IVA inclòs). 

38. – (110/2020) De la gerent municipal, de 3 de febrer de 2021, que allibera la quantitat de 
9.606,96 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu als 
serveis d'interculturalitat adjudicat a QSL Serveis Culturals, SLU, per als exercicis 2021-
2023. 

39. – (20219202) De la gerent municipal, de 3 de febrer de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la gestió i 
dinamització del poliesportiu del carrer Roger, 64 del districte de Sants-Montjuïc amb 
objectius d'eficiència social, per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de 
licitació de 105.331,29 euros (IVA inclòs). 

40. – (262/2019) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 3 de febrer de 2021, 
que cancel·la i/o retorna a la Fàbrica@, SCCL la garantia definitiva d'import 747,50 
euros constituïda per respondre del compliment del servei de suport a les entitats per 
a la tramitació del certificat digital i de subvencions de la convocatòria general de 
l'Ajuntament de Barcelona, per a l'exercici 2021. 

41. – (20184525) De la gerent municipal, de 5 de febrer de 2021, que prorroga per un 
període comprès des del 30-3-2021 fins al 29-7-2021, el contracte relatiu al 
subministrament, en la modalitat d’arrendament, de botelles d’oxigen medicinal i 
botelles per a l’oxitall (oxigen i acetilè) per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament, lot 2, adjudicat a la Sociedad Española Carburos Metálicos per als exercicis 
2021, i per un import de 1.647,62 euros (IVA inclòs). 

42. – (s/n) Del gerent del districte de Nou Barris, de 5 de febrer de 2021, que inicia 
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al 
servei "Nou Barris Conviu" dels barris de les Roquetes, Trinitat Nova i Verdun, per als 
exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 219.450,00 euros (IVA 
inclòs). 

43. – (20209212) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 5 de febrer de 2021, que 
allibera la disposició de la despesa per import de 420,25 euros (IVA inclòs) del 
contracte relatiu a la dinamització del procés participatiu relatiu a la definició dels 
entorns de l'Estació de Sants, lot 2, adjudicat al Sr. Arnau Boix Pla, per a l'exercici 
2021. 

44. – (20191006) Del gerent del districte de Sant Martí, de 7 de febrer de 2021, que 
cancel·la i/o retorna al Sr. José Morales Morales la garantia definitiva d'import 649,00 
euros constituïda per respondre del compliment del contracte de subministrament i 
col·locació de carpes desmuntables i els seus elements addicionals (il·luminació) al 
districte de Sant Martí, per a l'exercici 2021. 

45. – (20191007) Del gerent del districte de Sant Martí, de 7 de febrer de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Prov. Integ. Instal. 3000, S.L. la garantia definitiva d'import 
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740,00 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a la 
realització de connexions elèctriques secundàries en els actes cívics a la via pública, 
per a l'exercici 2021. 

46. – (20191018) Del gerent del districte de Sant Martí, de 7 de febrer de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a La Pau SCCL la garantia definitiva d'import 717,50 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte de serveis preventius 
d'ambulàncies amb presència de personal sanitari per als actes cívics a la via pública 
del districte de Sant Martí, per a l'exercici 2021. 

47. – (20201013) Del gerent del districte de Sant Martí, de 7 de febrer de 2021, que allibera 
la quantitat de 2.645,06 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del 
contracte relatiu a l'elaboració, gestió i execució d'un programa d'activitats de 
dinamització comercial, durant la campanya de Nadal adjudicat a Aktes Serveis 
Integrals, SL., per a l'exercici 2021. 

48. – (20202004) Del gerent del districte de Sant Martí, de 7 de febrer de 2021, que 
adjudica a Reinha RD Steger el contracte relatiu als serveis de conceptualització 
gràfica, disseny gràfic, maquetació i adaptació d'originals per a l'elaboració dels 
productes gràfics i altres elements de comunicació del districte, per a l'exercici 2021, i 
per un import de 5.000,00 euros (IVA inclòs). 

49. – (0931/19) Del gerent del districte de Sant Martí, de 7 de febrer de 2021, que adjudica 
a Aquadirect Blue Planet, SL. el contracte relatiu al subministrament de dispensadors 
d'aigua (en règim de lloguer) per diferents equipaments del districte de Sant Martí 
basat en l'acord marc per al subministrament (en règim de lloguer) de dispensadors 
d'aigua per a les Gerències i Districtes, així com per a les diferents empreses i entitats 
que conformen el Sector Públic dependent de l'Ajuntament de Barcelona, per als 
exercicis 2021-2022, i per un import de 2.358,35 euros (IVA inclòs). 

50. – (0070/20) Del gerent de Recursos, de 8 de febrer de 2021, que amplia l'autorització i 
disposició de la despesa del contracte relatiu als serveis de consultoria especialitzada 
de suport a la DSMA en la posada en producció dels diferents components de la 
plataforma de gestió documental i arxiu adjudicat a Gabinete Umbus, SL., per a 
l'exercici 2021, i per un import de 3.445,35 euros (IVA inclòs). 

51. – (180100062) Del gerent del districte de Nou Barris, de 8 de febrer de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a General Machines Technology, SL. la garantia definitiva 
d'import 1.405,25 euros constituïda per respondre del compliment del servei de 
manteniment de fotocopiadores marca Ricoh al districte de Nou Barris, per a l'exercici 
2021. 

52. – (s/n) De la gerent municipal, de 9 de febrer de 2021, que allibera la quantitat de 
2.109,94 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del lot 1 relatiu a 
l'Avaluació Final Pla de Justícia de Gènere adjudicat a Dep. Institut, SL., per a l'exercici 
2021. 
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53. – (s/n) De la gerent municipal, de 9 de febrer de 2021, que allibera la quantitat de 
780,45 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del lot 2 relatiu al 
contracte que té per objecte l'Avaluació Intermèdia Estratègia contra la Feminització 
adjudicat a Tandem Social, SCCL, per a l'exercici 2021. 

54. – (2020-0092) De la gerent municipal, de 9 de febrer de 2021, que adjudica a Gerald 
Kogler el contracte relatiu als serveis de suport a la comunicació del projecte Decidim, 
Decidim.Barcelona i a la Direcció d'Innovació Democràtica, per als exercicis 2021-
2022, i per un import de 34.502,55 euros (IVA inclòs). 

55. – (2019210) De la gerent municipal, de 9 de febrer de 2021, que prorroga per un 
període comprès des del 10-3-2021 fins al 31-12-2021 el contracte relatiu a la gestió i 
dinamització del projecte Xeix del barri de Sant Antoni i Fort Pienc del districte de 
l'Eixample adjudicat a SIGMA Servicios Profesionales para Asociaciones, SL., per a 
l'exercici 2021, i per un import de 66.099,79 euros (IVA inclòs). 

56. – (20010021) Del gerent del districte de Nou Barris, de 12 de febrer de 2021, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
5.160,57 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a l'assistència tècnica del 
manteniment de l'espai urbà adjudicat a SGS Tecnos, SA., per als exercicis 2021-2022. 

57. – (19010016) Del gerent del districte de Nou Barris, de 12 de febrer de 2021, que 
prorroga per un període comprès des del 10-4-2021 fins al 9-4-2022 el contracte 
relatiu al servei de suport de la contractació de col·lectius en risc d'exclusió social 
adjudicat a Aprise-Catalunya Empresa d'Inserció per als exercicis 2021-2022, i per un 
import de 101.364,51 euros (IVA inclòs). 

58. – (170100082) Del gerent del districte de Nou Barris, de 12 de febrer de 2021, que 
reajusta les anualitats per un import de 7.839,37 euros (IVA inclòs) del contracte 
relatiu a la dinamització socioeducativa, mitjançant l'esport, dels grups i usuaris dels 
espais esportius "Pistes Antoni Gelabert" adjudicat a Progess, Projectes i Gestió de 
Serveis Socials, per a l'exercici 2021. 

59. – (s/n) Del gerent del districte de Nou Barris, de 12 de febrer de 2021, que adjudica a 
Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials el contracte relatiu al servei de suport a 
l'equip de prevenció amb actuació a tot el districte de Nou Barris, per a l'exercici 2021, 
i per un import de 16.496,83 euros. 

60. – (20170461) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 12 de febrer de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Etra Bonal, SA. la garantia definitiva d'import 19.312,61 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte del Servei de manteniment 
del centre de gestió de la mobilitat de la ciutat de Barcelona, per a l'exercici 2021. 

61. – (20179201) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 13 de febrer de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Progess Projectes i Gestió de Serveis Socials la garantia 
definitiva d'import 15.221,27 euros constituïda per respondre del compliment del 
contracte del servei d'educadors cívics a l'espai públic del districte de Sants-Montjuïc, 



CCM 3/21 Presidencia 10/46

per a l'exercici 2021. 

62. – (0922/18) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 15 de 
febrer de 2021, que cancel·la i/o retorna a Espai d'Anàlisi Social, SL. la garantia 
definitiva d'import 2.295,90 euros constituïda per respondre del compliment del 
contracte que té per objecte la dinamització del procés participatiu del Pla d'Actuació 
Municipal 2020-2023 amb pressupost participatiu a les Àrees i actes de Ciutat (procés 
PAM 11), per a l'exercici 2021. 

63. – (s/n) De la gerent municipal, de 15 de febrer de 2021, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei d'assessorament, 
mediació i administració de les pòlisses d'assegurances subscrites o que hagi de 
subscriure l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2021-2023, i per un pressupost 
base de licitació de 251.083,50 euros (IVA exempt). 

64. – (170100082) De la gerent municipal, de 16 de febrer de 2021, que modifica el 
contracte relatiu a la dinamització socioeducativa, mitjançant l'esport, dels grups i 
usuaris dels espais esportius "Pistes Antoni Gelabert" adjudicat a Progess Projectes i 
Gestió de Serveis Socials, per a l'exercici 2021, i amplia l'autorització i disposició de la 
despesa, per un import de 4.221,20 euros (IVA inclòs). 

65. – (20203014) Del primer tinent d'alcaldia, de 16 de febrer de 2021, que desestima el 
recurs interposat pel Colegio de Geógrafos contra l'anunci de licitació del contracte de 
serveis relatiu a la redacció del Pla d'implementació del Pla de Mobilitat del districte 
de Ciutat Vella als barris del Gòtic i Casc Antic i aixeca la suspensió de l'acte impugnat. 

66. – (1/2017) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 16 de febrer de 2021, 
que atorga un termini addicional d'execució del contracte relatiu als serveis de gestió i 
organització d'activitats del Casal de Barri Espai Putxet, de 104 dies, període en què el 
contracte va restar suspès per l'estat d'alarma i autoritzar i disposar la despesa de 
l'esmentat reajustament per un pressupost base de licitació de 13.635,01 euros, per a 
l'exercici 2021. 

67. – (1/2017) De la gerent municipal, de 22 de febrer de 2021, que autoritza i disposa la 
despesa de la modificació del contracte de serveis de gestió i organització d'activitats 
del Casal de Barri Espai Putxet adjudicat a Calaix de Cultura, SL., per un import de 
23.065,33 euros (IVA inclòs), per a l'exercici 2021. 

68. – (1001/2021) De la gerent municipal, de 17 de febrer de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis 
d'informació, serveis auxiliars i control d'accessos dels edificis de la plaça Orfila i 
edifici Josep Pallach del districte de Sant Andreu, per als exercicis 2021-2023, i per un 
pressupost base de licitació de 248.332,66 euros (IVA inclòs). 

69. – (076/2017) De la gerent municipal, de 17 de febrer de 2021, que ratifica la suspensió 
total del contracte relatiu a la dinamització de l'activitat esportiva, el control, 
manteniment bàsic i neteja de les pistes poliesportives municipals de Montbau i Can 
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Baró adjudicat a Llop Gestió Esportiva, SL., des del dia 14 de març de 2020 inclòs, i 
ratifica l'aixecament de la suspensió del contracte de data 1 d'agost de 2020. 

70. – (20219102) De la gerent municipal, de 17 de febrer de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als Serveis 
d'atenció, informació i control d'accessos a la seu del districte de l'Eixample i espais 
associats, per als exercicis 2021-2023, i per un pressupost base de licitació de 
129.174,28 euros (IVA inclòs). 

71. – (20171000) Del gerent del districte de Sant Martí, de 17 de febrer de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a la Fundació Surt, Fundació de Dones la garantia definitiva 
d'import 3.347,30 euros constituïda per respondre del compliment del contracte de 
gestió i dinamització del Programa "Annisa" per a l'exercici 2021. 

72. – (20191026) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 17 de febrer de 2021, que 
prorroga per un període comprès des de l'1 d'abril de 2021 fins al 30 de setembre de 
2021 el contracte relatiu al servei d'impressió, escaneig i còpia de documents en els 
equipaments de l'àmbit de gestió del districte de Ciutat Vella adjudicat a Servicios 
Microinformática, SA, per a l'exercici 2021, i per un import de 42.045,52 euros (IVA 
inclòs). 

73. – (0032/19) Del gerent de recursos, de 17 de febrer de 2021, que cancel·la i/o retorna a 
Goroka Contents, SL. la garantia definitiva d'import 10.968,59 euros constituïda per 
respondre del compliment del contracte que té per objecte la Pre-producció, 
producció i post-producció d'espots i altres productes audiovisuals per a les 
campanyes de comunicació, per a l'exercici 2021. 

74. – (18/2021) De la gerent municipal, de 17 de febrer de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis de 
gestió, dinamització, organització i coordinació del Casal de Barri Espai Putxet, per als 
exercicis 2021-2023, i per un pressupost base de licitació de 257.570,28 euros (IVA 
inclòs). 

75. – (s/n) De la gerent municipal, de 17 de febrer de 2021, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al Servei de correcció i 
traducció de textos especialitzats i la revisió de galerades per les publicacions i 
continguts relacionats de la Direcció de Serveis Editorials de l'Ajuntament de 
Barcelona, per als exercicis 2021-2023, i per un pressupost base de licitació de 
154.345,79 euros (IVA inclòs). 

76. – (2020-0092) De la gerent municipal, de 17 de febrer de 2021, que allibera la quantitat 
de 3.137,19 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu 
als serveis de suport a la comunicació del projecte Decidim, Decidim.Barcelona i a la 
Direcció d'Innovació Democràtica, per als exercicis 2021-2022. 

77. – (20179202) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 18 de febrer de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Iniciatives i Programes, SL. la garantia definitiva d'import 
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6.082,99 euros constituïda per respondre del compliment del contracte per a la gestió 
i dinamització del servei del punt d'informació juvenil del districte de Sants-Montjuïc, 
per a l'exercici 2021. 

78. – (2004/2021) De la gerent municipal, de 22 de febrer de 2021, que reajusta les 
anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 15.705,63 euros 
(IVA inclòs) del contracte relatiu al servei per a la gestió de l'Espai de Cotreball 
Sinèrgics adjudicat a Club Lleuresport de Barcelona, per als exercicis 2021-2023. 

79. – (s/n) Del gerent del districte de Nou Barris, de 19 de febrer de 2021, que reajusta les 
anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import d'1.374,74 euros 
(IVA inclòs) del contracte relatiu al servei de suport a l'equip de prevenció a tot el 
districte de Nou Barris adjudicat a Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, per als 
exercicis 2021-2022. 

80. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 22 de febrer 
de 2021, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del 
contracte relatiu als serveis d'assistència tècnica per a la coordinació, creació i gestió 
de continguts i manteniment dels canals de comunicació digitals adreçats a la 
comunitat internacional de Barcelona, lots 1 i 2, per als exercicis 2021-2022, i per un 
pressupost base de licitació de 67.881,00 euros (IVA inclòs). 

81. – (0985/15) De la gerent municipal, de 22 de gener de 2021, que declara l'incompliment 
de les obligacions del contracte per part del Sr. Aymar del Amo Alcácer amb el nom 
registrat de Zucre Films amb el número 2131 al Registre d'Empreses Audiovisuals de 
Catalunya i F2169) al Instituto de Cinematografia y las Artes Audiovisuales en no 
haver-se lliurat a l'Ajuntament l'objecte del contracte, els drets de l'obra "Bombers de 
Barcelona " dins dels terminis atorgats a tal efecte i reclamar-li al Sr. Aymar del Amo 
Alcácer que reconegui la immediata resolució contractual i exigir-li el retorn de la 
totalitat de les quantitats que l'Ajuntament ha abonat per aquest concepte que és de 
30.000,00 euros en un termini de 15 dies hàbils comptadors a partir de la notificació 
de la resolució. 

82. – ( 2020-0092 / 20004217) RESOLUCIÓ de la Gerència Municipal de 9 de febrer de 2021 
que adjudica el contracte núm. 20004217, que té per objecte Serveis de suport a la 
comunicació del projecte Decidim, Decidim.Barcelona i a la Direcció d'Innovació 
Democràtica a GERALD KOGLER, pel preu de 34.502,55 euros (IVA inclòs). 

83. – (2021-0006 / 19003558-001) RESOLUCIÓ de la Gerència Municipal del data 2 de febrer 
de 2021 per la qual prorroga per un període comprès des del 10.03.2021 fins al 
09.09.2022, el contracte 19003558 que té per objecte Servei tècnic, assessorament, 
seguiment, acompanyament, suport i coordinació de la plataforma de Decidim 
Organitzacions i de la plataforma Metadecidim, adjudicat a l'empresa FUNDACIO 
FRANCESC FERRER I GUARDIA, per un import total de 61.024,35 euros (IVA inclòs). 

84. – (38/2020-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 
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admeses i excloses per participar en el concurs 38/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Coordinador/a de Projectes d'Anàlisi i Estratègia adscrit a la Gerència d'Àrea 
d'Ecologia Urbana. 

85. – (43/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, d'11 
de gener de 2021, que aprova i publica la llista definitiva 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. 

86. – (44/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, d'11 
de gener de 2021, que aprova i publica la llista definitiva 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.

87. – (45/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, d'11 
de gener de 2021, que aprova i publica la llista definitiva 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. 

88. – (46/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, d'11 
de gener de 2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 46/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Lletrat Consistorial adscrit a la Direcció de l'Àrea del Contenciós de la 
Gerència de Recursos. 

89. – (47/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, d'11 
de gener de 2021, que aprova i publica la llista definitiva 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. 

90. – (49/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, d'11 
de gener de 2021, que aprova i publica la llista definitiva 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. 

91. – (50/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, d'11 
de gener de 2021, que aprova i publica la llista definitiva 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. 

92. – (51/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, d'11 
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de gener de 2021, que aprova i publica la llista definitiva 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. 

93. – (55/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, d'11 
de gener de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 55/2020-C 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 Seguretat i Prevenció. 

94. – (56/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, d'11 
de gener de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 56/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Cap de Departament de de Projectes Urbans de la Direcció de Model Urbà 
de la Gerència de l'Arquitecte/a en Cap. 

95. – (48/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 12 
de gener de 2021, que aprova i publica la llista definitiva 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.

96. – (52/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 12 
de gener de 2021, que aprova i publica la llista definitiva 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. 

97. – (53/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 12 
de gener de 2021, que aprova i publica la llista definitiva 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.

98. – (54/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 12 
de gener de 2021, que aprova i publica la llista definitiva 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.

99. – (1/2021-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 13 
de gener de 2021, que convoca un concurs 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 . 

100. – (1/2021-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 13 
de gener de 2021, que convoca la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de 



CCM 3/21 Presidencia 15/46

Cap de la Unitat Normativa, adscrit a la Unitat Normativa de la Divisió de Protecció 
Civil i Prevenció de la Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 
de la Gerència de l'Àrea de Seguretat i Prevenció. 

101. – (2/2021-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 13 
de gener de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de 
Gestor/a de Tècnic/a referent jurídic/a adscrit a la Secretaria del Consell Tributari . 

102. – (2/2021-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 13 
de gener de 2021, que convoca la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de 
Cap d'Unitat de Recolzament Tècnic, adscrit a la Unitat de Recolzament Tècnic de la 
Divisió de Planificació . 

103. – (59/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
de gener de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 59/2020-C 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.

104. – (60/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
de gener de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 60/2020-C 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.

105. – (61/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
de gener de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 61/2020-C 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 d'Àrea de Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat. 

106. – (19/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
de gener de 2021, que declara deserta la lliure designació 19/2020-L convocada per 
cobrir un lloc de treball de Director/a de Serveis de Planejament de la Gerència 
d'Urbanisme, atès que no ha arribat cap instància per participar en el procés. 

107. – (38/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19 
de gener de 2021, que declara deserta la provisió per concurs 38/2020-C del lloc de 
treball de Coordinador/a de Projectes d'Anàlisi i Estratègia adscrit a la Gerència d'Àrea 
d'Ecologia Urbana, atès que els candidats admesos no continuen en el procés per no 
presentar la memòria. 

108. – (20/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
de gener de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en la lliure designació 20/2020-L per a la provisió 
d'un lloc de treball d'Administratiu/iva especialista de suport institucional adscrit al 
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Departament d'Administració de la Direcció de l'Alcaldia.

109. – (56/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 26 
de gener de 2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 56/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Cap de Departament de Projectes Urbans de la Direcció de Model Urbà de 
la Gerència de l'Arquitecte/a en Cap. 

110. – (1/2021-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10 
de febrer de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 1/2021-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Gestor/a de Projectes adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i al 
Territori de la Gerència del Districte de Nou Barris. 

111. – (57/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
de gener de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 57/2020-C 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.

112. – (58/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
de gener de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 58/2020-C 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.

113. – (3/2021-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
de febrer de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de 
Gestor/a de projectes d'arquitectura i enginyeria del Departament d'Obres i 
Manteniment. 

114. – (4/2021-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
de febrer de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de 
Tècnic/a especialista d'Anàlisi i Estratègia . 

115. – (5/2021-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
de febrer de 2021, 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 Agenda 
2030, Transició Digital i Esports. 

116. – (55/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 26 
de gener de 2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 55/2020-C 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 Seguretat i Prevenció.

117. – (23/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 
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de febrer de 2021, que que declara deserta la provisió per concurs 23/2020-C del lloc 
de treball de Coordinador/a de projectes de Serveis a les Persones i al Territori de la 
Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI, donat que cap persona aspirant supera la 
puntuació mínima de la 2a fase del concurs. 

118. – (2/2021-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 22 
de febrer de 2021, que deixa sense efectes la provisió per lliure designació d'un lloc de 
treball de Cap d'Unitat de Recolzament Tècnic, adscrit a la Unitat de Recolzament 
Tècnic de la Divisió de Planificació de la Direcció del Servei de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció. 

119. – (6/2021-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 22 
de febrer de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap 
de Departament de Llicències i Inspecció adscrit a la Gerència del Districte de Sarrià 
Sant Gervasi. 

120. – (5/2021-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 22 
de febrer de 2021, que convoca la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de 
Director/a de Serveis de Transformació i Innovació Urbana de la Gerència de 
l'Arquitecte/a en Cap. 

121. – (4/2021-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 22 
de febrer de 2021, que convoca la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de 
Director/a de Serveis d'Estratègia Urbana de la Gerència de l'Arquitecte/a en Cap. 

122. – (3/2021-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 22 
de febrer de 2021, que convoca la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de 
Director/a d'Educació de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat. 

123. – (1/2021-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 22 
de febrer de 2021, que deixa sense efectes la provisió per lliure designació d'un lloc de 
treball de Cap de la Unitat Normativa, adscrit a la Unitat Normativa de la Divisió de 
Protecció Civil i Prevenció de la Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvament de la Gerència de l'Àrea de Seguretat i Prevenció. 

124. – (1/2021-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 
de febrer de 2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 1/2021-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Gestor/a de Projectes adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i al 
Territori de la Gerència del Districte de Nou Barris. 

125. – (2/2021-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 
de febrer de 2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 2/2021-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Tècnic/a referent jurídic/a adscrit a la Secretaria del Consell Tributari de la 
Gerència de Pressupostos i Hisenda. 
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126. – (s/n) Decret de l'alcaldessa, de 14 de gener de 2021, que cessa la senyora Eulàlia Solé 
Tomàs, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 3 adscrit al Grup Polític 
Municipal d'Esquerra Republicana, amb efectes 12 de gener de 2021. 

127. – (s/n) Decret de l'alcaldessa, de 14 de gener de 2021, que cessa el senyor Alexandre 
Masllorens Escubos, personal eventual, del lloc de treball de Director/a d'Alcaldia, 
amb efectes 30 de desembre de 2020. 

128. – (s/n) Decret de l'alcaldessa, de 29 de gener de 2021, que cessa el senyor Javier Angulo 
Martín, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 3 adscrit a la Regidoria de 
Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda, amb efectes 17 de gener de 
2021. 

129. – (s/n) Decret de l'alcaldessa, de 4 de febrer de 2021, que cessa el senyor Ricard 
Fernández Ontiveros, com a personal d'alta direcció, en el càrrec de gerent de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, amb efectes 15 de febrer de 2021. 

130. – (2021 / 0840) De l'alcaldessa, de 26 de febrer de 2021, que cessa la senyora Lucía 
Morales, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 3, adscrit a la Cinquena 
Tinència d'Alcaldia, amb efectes 28 de febrer de 2021. 

131. – (6/2020) Decret de l'Alcaldia, d'11 de febrer de 2021, que aprova la denominació 
carrer d'Irena Sendler, per a l'emplaçament vial que connecta els carrers d'Àlaba i 
Àvila, al costat dels jardins d'Elisava (Districte de Sant Martí). 

132. – (7/2020) Decret de l'Alcaldia, d'11 de febrer de 2021, que aprova el canvi de 
denominació del carrer de l'Institut Frenopàtic per la denominació carrer de Juan 
Miguel Gervilla Valladolid (Districte de les Corts). 

Acords de la Comissió de Govern de 18 de febrer de 2021

133. – (540/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Yolanda Martín 
Gómez (mat. 78543) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Enginyeria, amb 
destinació al Departament d'Estratègia de la Mobilitat de la Gerència de Mobilitat i 
Infraestructures de la Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball 
de Tècnica Mitjana en Enginyeria (20FA2BIBA09), i una activitat privada per compte 
d’altri com a enginyera tècnica topògrafa a l’empresa AIP SL Per tal d'evitar possibles 
coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat 
privada d’enginyeria tècnica, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal 
de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se 
en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
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d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

134. – (588/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pablo Sols Lladó (mat. 
78539) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per substitució amb la 
categoria professional de Tècnic Mitjà en Enginyeria, amb destinació al Departament 
de Llicències i Inspecció del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de treball de 
Tècnic Mitjà en Enginyeria (20FA2BIBA10), i l’activitat privada per compte propi com a 
comercial i venta de serveis de control de plagues. La dedicació professional privada 
no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració 
Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

135. – (620/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pere Bernat-Verí Pi (mat. 
78138) 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 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. 
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136. – (01/2021 IMHAB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Amanda Blanch 
Guillem (mat. 11100009) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina 
per vacant amb la categoria professional d’Auxiliar administrativa, amb destinació al 
Departament de Gestió de Comunitats, Locals i Aparcaments de l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, on ocupa el lloc de treball d’Auxiliar 
administrativa (codi 14FC2BIBA01), i l’activitat privada per compte propi com a 
Coordinadora General de Màster de Psicologia Forense i Criminal a l’Institut de 
Formació Continua – IL3, durant el curs 2020-2021. La dedicació professional privada 
no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració 
Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

137. – (01/2021 IMPU) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alejandro Mateos 
Alonso (mat. 12025209) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera 
amb la categoria professional de Tècnic Superior en Dret, desenvolupant el lloc de 
treball de Secretari Delegat (26FA1SLJU04) de l’institut Municipal del Paisatge Urbà i 
la Qualitat de Vida), i l’activitat pública com a professor formador a l’Escola de Policia 
de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 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. 

138. – (02/2021 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Àngela Mena Also 
(mat. 6072602), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
vacant, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació al 
Departament de Serveis Jurídics de l’Institut de Cultura de Barcelona, desenvolupant 
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les funcions pròpies del lloc de treball de Tècnica superior en Dret (22FA1BIBA15), i 
l’activitat pública com a ponent en el Postgrau en Pràctica Jurídica, en l’àrea de 
dret administratiu, del Col·legi d’Advocacia de Barcelona, per l’edició del curs 
acadèmic 2020-2021. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les administracions 
públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de 
Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 21 de juny de 2018, que declara d’interès 
públic la segona activitat pública de direcció, coordinació i impartició de cursos, 
seminaris professionals organitzats per administracions i universitats públiques i 
corporacions de Dret Públic (Gaseta Municipal de data 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. – (14/2021) CONVOCAR la cobertura del lloc de treball de Director/a d’Innovació, 
Coneixement i Arts Visuals adscrit a la Direcció de Teixit Cultural de la Gerència de 
l’Institut Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i APROVAR les bases que 
han de regir aquesta convocatòria (I.D. S 08004856). PUBLICAR aquest acord i l’annex 
a la Gaseta Municipal, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web de 
l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

140. – (15/2021) CONVOCAR 40 places de Gestor/a d’Administració General de l´Ajuntament 
de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup A, subgrup A2, 
escala d’administració general, subescala gestió i règim funcionarial. APROVAR les 
bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

141. – (16/2021) CONVOCAR 30 places de Tècnic/a Mitjà/ana en Arquitectura de 
l´Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup A, 
subgrup A2, escala d’administració especial, subescala tècnica i règim funcionarial. 
APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. 
DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

142. – (17/2021) CONVOCAR 55 places de Tècnic/a Mitjà/ana en Educació Social de 
l´Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup A, 
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subgrup A2, escala d’administració especial, subescala tècnica i règim funcionarial. 
APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. 
DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

143. – (18/2021) CONVOCAR 23 places de Tècnic/a Mitjà/ana en Enginyeria de l´Ajuntament 
de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup A, subgrup A2, 
escala d’administració especial, subescala tècnica i règim funcionarial. APROVAR les 
bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

144. – (19/2021) CONVOCAR 120 places de Tècnic/a Mitjà/ana en Treball Social de 
l´Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup A, 
subgrup A2, escala d’administració especial, subescala tècnica i règim funcionarial. 
APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. 
DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

145. – (20/2021) CONVOCAR 3 places de Tècnic/a Mitjà/ana en Tecnologies de la Informació 
i Comunicació de l´Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, 
corresponent al grup A, subgrup A2, escala d’administració especial, subescala tècnica 
i règim funcionarial. APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. 
PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí 
Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

146. – (21/2021) CONVOCAR 40 places de Tècnic/a Superior en Arquitectura de l´Ajuntament 
de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup A, subgrup A1, 
escala d’administració especial, subescala tècnica i règim funcionarial. APROVAR les 
bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

147. – (22/2021) CONVOCAR 25 places de Tècnic/a Superior en Enginyeria de l´Ajuntament 
de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup A, subgrup A1, 
escala d’administració especial, subescala tècnica i règim funcionarial. APROVAR les 
bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí 
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Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

148. – (23/2021) CONVOCAR 28 places de Tècnic/a Superior en Tecnologies de la Informació 
i Comunicació de l´Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, 
corresponent al grup A, subgrup A1, escala d’administració especial, subescala tècnica 
i règim funcionarial. APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. 
PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí 
Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

149. – (24/2021) CONVOCAR 10 places de Tècnic/a Superior en Organització de l´Ajuntament 
de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup A, subgrup A1, 
escala d’administració especial, subescala tècnica i règim funcionarial. APROVAR les 
bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

150. – (25/2021) CONVOCAR 11 places de Tècnic/a Superior en Art i Història de l´Ajuntament 
de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup A, subgrup A1, 
escala d’administració especial, subescala tècnica i règim funcionarial. APROVAR les 
bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

151. – (26/2021) CONVOCAR 5 places de Tècnic/a Superior en Arxivística de l´Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup A, subgrup A1, 
escala d’administració especial, subescala tècnica i règim funcionarial. APROVAR les 
bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

152. – (27/2021) CONVOCAR 59 places de Tècnic/a Superior en Dret de l´Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup A, subgrup A1, 
escala d’administració especial, subescala tècnica i règim funcionarial. APROVAR les 
bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR 
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COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

153. – (28/2021 ) CONVOCAR 50 places de Tècnic/a Superior en Gestió de l´Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup A, subgrup A1, 
escala d’administració especial, subescala tècnica i règim funcionarial. APROVAR les 
bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

154. – (29/2021) CONVOCAR 37 places de Tècnic/a Superior en Informació de l´Ajuntament 
de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup A, subgrup A1, 
escala d’administració especial, subescala tècnica i règim funcionarial. APROVAR les 
bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

155. – (30/2021) CONVOCAR 12 places de Tècnic/a Superior en Pedagogia de l´Ajuntament 
de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup A, subgrup A1, 
escala d’administració especial, subescala tècnica i règim funcionarial. APROVAR les 
bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

156. – (31/2021) CONVOCAR 40 places de Tècnic/a Superior en Psicologia de l´Ajuntament 
de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup A, subgrup A1, 
escala d’administració especial, subescala tècnica i règim funcionarial. APROVAR les 
bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

157. – (32/2021) CONVOCAR 9 places de Tècnic/a Superior en Economia de l´Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup A, subgrup A1, 
escala d’administració especial, subescala tècnica i règim funcionarial. APROVAR les 
bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 
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158. – (33/2021) CONVOCAR 259 places d'agent de la Guàrdia Urbana de l´Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant oposició lliure, corresponent al grup C, subgrup C2, escala 
d’administració especial, subescala serveis especials i règim funcionarial. APROVAR les 
bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

159. – (34/2021) CONVOCAR 5 places de Tècnic/a Mitjà/ana del Servei de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament de l´Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició 
lliure, corresponent al grup A, subgrup A2, escala d’administració especial, subescala 
serveis especials i règim funcionarial. APROVAR les bases que han de regir aquesta 
convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a 
la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

160. – (35/2021) CONVOCAR 12 places de Tècnic/a Mitjà/ana Infermeria del Servei de 
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l´Ajuntament de Barcelona, mitjançant 
concurs oposició lliure, corresponent al grup A, subgrup A2, escala d’administració 
especial, subescala serveis especials i règim funcionarial. APROVAR les bases que han 
de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest 
acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

161. – (39/2021) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència d'Àrea 
d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica en l'àmbit de la comunicació, 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. 

162. – (20002868) ADJUDICAR el contracte núm. 20002868, que té per objecte Serveis 
mèdics per suport i seguiment en els processos de baixa per malaltia i realització 
d’informes de valoració de situacions de malaltia que puguin afectar al personal que 
presta serveis tant a l’Ajuntament de Barcelona com als Instituts Municipals i altres 
Organismes adherits a TEBEX, SA amb NIF A58066705 per un import màxim de 
205.458,00 euros IVA inclòs, que es desglossa en: 199.650,00 euros, IVA inclòs, 
corresponent al preu ofertat pel servei de suport i seguiment de baixes pel malaltia, i 
en 5.808,00 euros, IVA inclòs, pel pressupost de licitació i pels preus unitaris ofertats 
corresponent a la realització d’informes de valoració de situacions de malaltia, dels 
quals corresponen a l’Ajuntament de Barcelona 119.706,81 euros i 5.808,00 euros 
respectivament; en ser considerada l’oferta més avantatjosa, segons els criteris 
establerts al plec de clàusules administratives i la puntuació obtinguda. DISPOSAR a 
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favor de l'empresa adjudicatària la quantitat de 125.514,81 euros (IVA inclòs) amb 
càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/92211 0707. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 8.490 euros i 
RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el 
termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte a la Sra. Elena Pérez Fernández. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

163. – (20002868) ALLIBERAR la quantitat de 26.553,15 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 20002868 que té per objecte Serveis mèdics per 
suport i seguiment en els processos de baixa per malaltia i realització d’informes de 
valoració de situacions de malaltia que puguin afectar al personal que presta serveis 
tant a l’Ajuntament de Barcelona com als Instituts Municipals i altres Organismes 
adherits, el qual ha estat adjudicat a l'empresa TEBEX, SA, amb NIF A58066705, i 
retornar-lo a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 26.553,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92211 0707. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

164. – (18003581L01/exp.0922/18) RESOLDRE amb l’empresa proveïdora COOPSOC: 
Laboratori d'Idees Socials SCCL, amb NIF F67190371 l'Acord Marc (18003581L01) que 
té com objecte els serveis de dinamització de processos participatius de l'Ajuntament 
de Barcelona corresponent al lot núm. 1: dinamització de processos de planificació 
estratègica, per haver-se donada la causa establerta a la clàusula 16, lletra b) del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars que comporta la resolució de l’Acord marc i 
de conformitat amb l’establert a l’article 212.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic i d’acord amb l’informe del responsable del contracte 
que consta a l’expedient. NOTIFICAR la present resolució a les persones i els 
departaments interessats. DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 25 de febrer de 2021

165. – (567/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francisco Javier Albert 
Chapero (mat. 78556) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per 
acumulació de tasques amb la categoria professional de Tècnic Superior en 
Arquitectura, amb destinació a la Direcció de Serveis de Planejament de la Gerència 
d'Urbanisme de la Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de 
Tècnic Superior en Arquitectura (22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte 
propi com a arquitecte. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública 
i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura, qualsevol 
manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional 
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privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

166. – (603/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Valeria Bartra Viana 
(mat. 78571) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
substitució amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb 
destinació al Departament d'Estratègia de la Mobilitat de la Gerència de Mobilitat i 
Infraestructures de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball 
de Tècnica Superior en Arquitectura (22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte 
propi com a arquitecta. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública 
i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura, qualsevol 
manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional 
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

167. – (612/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laia Maria Eraso 
Fornells (mat. 74909) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Enginyeria, amb destinació al 
Departament de Llicències d'Activitats de la Gerència d'Urbanisme de la Gerència 
d'Àrea d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Enginyeria
(22FA1BIBA09), i dues activitats privades per compte propi com a enginyera i com a 
secretària de l'empresa Cocopa, SL, de la qual és sòcia. Per tal d'evitar possibles 
coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat 
privada d’enginyeria, tant a la Sra. Eraso com a l'empresa Cocopa, SL, de la que és 
sòcia i secretària, qualsevol manifestació de les mateixes en el terme municipal de 
Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada 
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari 
no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
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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. 

168. – (613/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gerard Guerra López 
(mat. 77429) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb 
la categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Llicències d'Obres de la Gerència d'Urbanisme de la Gerència d'Àrea 
d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Arquitectura 
(22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte propi com a arquitecte. Per tal 
d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 
l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura, qualsevol manifestació del mateix en el 
terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

169. – (618/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Aina Pascual Jordi 
(mat. 27358) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament d’Informació i Documentació de la Gerència d’Urbanisme de la Gerència 
d’Àrea d’Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en 
Arquitectura (22FA1BIBA03), i l’activitat pública com a docent a l’Escola Sert del 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) pel curs ‘’Postgrau d’especialització en 
l’administració pública per a tècnics i arquitectes – preparació d’oposicions públiques 
per a arquitecte superior‘’, des de l’11/03/2021 fins al 13/07/2021. Aquesta 
autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal de les administracions públiques, article 4.8 de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament 
de Barcelona, de 21 de juny de 2018, que declara d’interès públic la segona activitat 
pública de direcció, coordinació i impartició de cursos, seminaris professionals 
organitzats per administracions i universitats públiques i corporacions de Dret Públic 
(Gaseta Municipal de data 29/06/2018). La suma de les jornades entre l’activitat 
principal i ambdues activitats, la que es proposa autoritzar com a docent a l’Escola 
Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) pel curs 2021, i la que es va 
autoritzar per la Comissió de Govern en data 09/09/2009, de l’exercici de l’activitat 
privada per compte propi com a arquitecta, en cap cas, no podrà superar la jornada 
ordinària de l’Administració incrementada en un 50%, és a dir, la suma de les dues 
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activitats secundàries no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent 
a l’Administració Pública atès l’article 13 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. Les 
necessitats de dedicació de l’activitat municipal no es podran veure afectades per la 
realització de la segona activitat. La present autorització perdrà vigència per canvi de 
lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

170. – (8/2021) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència d’Àrea de Seguretat 
i Prevenció, en l’àmbit del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, 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. 

171. – (18003968L01-004) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el 
contracte 18003968L01-004, que té per objecte l’execució del servei de neteja i 
recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i 
Gerències de l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública 
sostenible (Lot 1: Districte de Ciutat Vella i Gerència de Recursos), adjudicat a 
l'empresa Servicios Operativos Internos, SA, amb NIF A43057124, per un import 
màxim de 594.815,48 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 594.815,48 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 594.815,48 euros a l'aplicació pressupostària D/22700/93312 
0610. FIXAR en 24.579,15 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. 
REQUERIR l'adjudicatari per a què reajusti la garantia i comparegui a les dependències 
de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva 
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 4 de març de 2021

172. – (05/2021 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ana María 
Cisneros Miralles (mat. 5100112), entre la seva activitat municipal com a funcionària 
de carrera amb la categoria professional de Tècnica d’Administració General, amb 
destinació al Departament de Planificació i Control de la Direcció d’Inspecció 
Tributària de l’Institut Municipal d’Hisenda, on ocupa el lloc de treball d'Inspectora 
d'Hisenda Municipal (26FA1SCEC01), i una activitat privada per compte d’altri com a 
formadora de dret pressupostari al Centro de Estudios Financieros (CEF). 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 dedicació professional total entre ambdues activitats, la que s’autoritza 
per l’exercici d’una segona activitat privada per compte d’altri com a formadora de 
dret pressupostari al Centro de Estudios Financieros (CEF), i la que es proposa 
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autoritzar a l’expedient 6/2021 IMH per l’exercici de l’activitat privada per compte 
propi de professora de tributs locals a la Universidad a distancia de Madrid (UDIMA), 
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. 

173. – (06/2021 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ana María 
Cisneros Miralles (mat. 5100112), entre la seva activitat municipal com a funcionària 
de carrera amb la categoria professional de Tècnica d’Administració General, amb 
destinació al Departament de Planificació i Control de la Direcció d’Inspecció 
Tributària de l’Institut Municipal d’Hisenda, on ocupa el lloc de treball d'Inspectora 
d'Hisenda Municipal (26FA1SCEC01), i una activitat privada per compte propi de 
professora de tributs locals a l’Universidad a distancia de Madrid (UDIMA). 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 dedicació professional total entre ambdues activitats, 
la que s’autoritza per l’exercici d’una segona activitat privada per compte propi de 
professora de tributs locals a la Universidad a distancia de Madrid (UDIMA), i la que es 
proposa autoritzar a l’expedient 5/2021 IMH per l’exercici de l’activitat privada per 
compte d’altri com a formadora de dret pressupostari al Centro de Estudios 
Financieros (CEF), 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. 

174. – (07/2021 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Antoni Fernández 
Pérez (mat. 5100080) entre la seva activitat municipal com a Gerent de l’Institut 
Municipal d’Hisenda d'aquest Ajuntament, amb el codi de lloc 30CA1CNCD13, i 
l’activitat pública com a professor associat a temps parcial de la Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 2020-21 des del 15/09/2020 fins al 
14/09/2021. 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 
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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. 

175. – (08/2021 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada al Sr. Rafael de Olañeta de 
Fernández-Grande (mat. 5061066) entre la seva activitat municipal com a Director 
d'Inspecció Tributària de l’Institut Municipal d’Hisenda, amb el codi de lloc 
28FA1CLCD01, amb la categoria professional de Tècnic d’Administració General, i 
l’activitat pública com a professor associat a temps parcial de la Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 2020-21 des del 15/09/2020 fins al 
14/09/2021. 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. 

176. – (21000139) APROVAR, amb número de contracte 21000139, el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors de l’Acord 
Marc que té per objecte la contractació de la gestió del compte de serveis dels viatges 
necessaris pel normal desenvolupament de les activitats professionals del personal de 
l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb un 
pressupost base de licitació de 8.953.350,46 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
10.744.020,55 euros. CONVOCAR procediment obert amb tramitació ordinària, a 
l'empara de l'article 219 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP). DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

177. – (16001694-003) PRORROGAR per un període comprès des del 01.04.2021 fins el 
30.09.2021, el contracte 16001694-003 que té per objecte arrendament en modalitat 
de renting de vehicles destinats al servei de flota i serveis tècnics dependents de la 
Gerència de Recursos, adjudicat a l'empresa Ald Automotive SA, amb NIF A80292667, 
per un import total de 84.554,60 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 84.554,60 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 69.879,83 euros i import IVA de 14.674,77 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20400/92011 0705. DONAR 
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COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

178. – (20213000) ADJUDICAR el contracte núm. 20003251, que té per objecte la Instal·lació, 
arrendament i manteniment d'11 cabines de sanitaris públics, automàtiques i auto 
rentables al Districte de Ciutat Vella a OLPRIM INGENIERIA Y SERVICIOS SA amb NIF 
A52502523 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb 
la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu 
de 737.037,47 euros IVA inclòs, dels quals 609.121,88 euros corresponen al preu net i 
127.915,59 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 270.522,70 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22717/15344 
0601; un import (IVA inclòs) de 373.211,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22717/15344 0601; un import (IVA inclòs) de 
93.302,95 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22717/15344 0601; CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la 
garantia definitiva en 30.456,09 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. DESIGNAR com a 
responsable del contracte a Sílvia Julian García. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

179. – (20213000) ALLIBERAR la quantitat de 421.826,96 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 20003251 que té per objecte la Instal·lació, 
arrendament i manteniment d'11 cabines de sanitaris públics, automàtiques i auto 
rentables al Districte de Ciutat Vella, el qual ha estat adjudicat a l'empresa OLPRIM 
INGENIERIA Y SERVICIOS SA, amb NIF A52502523, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 203.728,57 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació 
pressupostària D/22717/15344 0601; un import (IVA inclòs) de 213.599,46 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22717/15344 
0601; un import (IVA inclòs) de 4.498,93 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 
i a l'aplicació pressupostària D/22717/15344 0601. L'import de 203.728,57 euros (IVA 
inclòs) correspon a la baixa per adjudicació de l'oferta econòmica presentada per 
l'empresa licitadora per al 2021 (172.627,59 euros, IVA inclòs) i a l'alliberament 
proporcional pel període no adjudicat corresponent a l’any 2021 (31.100,98 euros, IVA 
inclòs). L’import de 4.498,93 euros (IVA inclòs) correspon a l’aplicació de la baixa per 
adjudicació presentada per l'empresa licitadora per al 2023 (35.599,91 euros, IVA 
inclòs) i del reajustament d’anualitat corresponent a l’any 2023 (import del traspàs 
d’anualitats de 31.100,98 euros IVA inclòs), per tal d’ajustar el pressupost als terminis 
d’execució real del contracte. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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180. – (20003279) ADJUDICAR el contracte núm. 20003279, que té per objecte Contractació 
d’un servei d’acolliment dels gossos del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de 
Barcelona (CAACB) desplaçats del centre a Help Guau SL amb NIF B62788021 de 
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i 
d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més 
avantatjosa, pel preu de 291.489,00 euros IVA inclòs, dels quals 240.900,00 euros 
corresponen al preu net i 50.589,00 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 24.290,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/16911 0300; un import (IVA inclòs) de 267.198,25 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 
0300. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
12.045,00 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. DESIGNAR com a responsable del contracte a la 
Sra. Anna Maria Ortonoves Gil. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 11 de març de 2021

181. – (589/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Juan Jesús Segura Alcaide 
(mat. 73446) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional d’Auxiliar Administratiu, amb destinació al Departament de 
Consum de la Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, on ocupa 
el lloc de treball d’Agent d'Inspecció (18FCXSCSC01), i l’activitat privada per compte 
propi de formador informàtic d'ofimàtica. La dedicació professional privada no podrà 
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i 
haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

182. – (597/2020 ) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gil Garcia Casarramona 
(mat. 27613) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional d’Agent de la Guàrdia Urbana (codi lloc: 16FC1BIBA02), i adscrit 
al Grup de Desenvolupament Professional de la Gerència d’Àrea de Seguretat i 
Prevenció, i l’activitat pública com a professor formador a l’Escola de Policia de 
Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
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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. 

183. – (599/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gerardo Guillén 
Fernández (mat. 22327) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera 
amb la categoria professional d’Agent de la Guàrdia Urbana (codi lloc: 16FC1BIBA02), i 
adscrit a la Unitat de Reforç d’Emergències i Proximitat (UREP) de la Gerència d’Àrea 
de Seguretat i Prevenció, 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 
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. 

184. – (06/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Victor Manuel Romero 
Martín (mat. 26980) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb 
la categoria professional de Caporal de la Guàrdia Urbana (codi lloc: 18FC1CICD01), i 
adscrit a la Unitat de Reforç d’Emergències i Proximitat (UREP nit) de la Gerència 
d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor formador a 
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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. 

185. – (42/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Elisenda Mitjà González 
(mat. 78218) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
substitució amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació al 
Departament d'Administració i Personal de la Gerència d'Àrea de Drets Socials,
Justícia Global, Feminismes i LGTBI, on ocupa el lloc de treball d’Auxiliar administrativa 
(14FC2BIBA01), i l’activitat privada per compte propi de traducció de documentació 
de l'àmbit farmacèutic i administradora solidària a l'empresa Pharmalexic, SL, de la 
qual és sòcia. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se 
en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

186. – (63/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Carme Herrero Endrino 
(mat. 22040), entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la 
categoria professional de Gestora d'Administració General, amb destinació a la 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Sant Martí, on 
desenvolupa el lloc de treball de Coordinadora de Serveis a les Persones 
(26FAXSCSP02), i el desenvolupament del càrrec com a regidora de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès, exercint el seu càrrec sense dedicació, només per l’assistència 
efectiva a sessions dels òrgans corresponents, d’acord amb el que preveuen els 
articles 3 i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, l'article 3 de la Llei 21/1987, de 26 de 
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novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la 
Generalitat, l’article 75 de la Llei 73/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, i l'article 323 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals 
aprovat pel Decret 214/1990 de 30 de juliol. La present autorització restarà sense 
efecte si es produeix una variació de les circumstàncies relatives a la mateixa o per 
expiració del mandat o renúncia al càrrec electe. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

187. – (59/2021) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Gerència d’Àrea de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 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. 

188. – (43/2021) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Direcció de Serveis 
Editorials, la Direcció de Serveis de Comunicació Digital i la Direcció de Serveis 
Publicitaris de la Gerència de Recursos, 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. 

189. – (56/2021) CONVOCAR 320 places d’auxiliar d’administració general de l´Ajuntament 
de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup C, subgrup C2, 
escala d’administració general i règim funcionarial. APROVAR les bases que han de 
regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest 
acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

190. – (57/2021) CONVOCAR 2 places de conductor/a de l´Ajuntament de Barcelona, 
mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup C, subgrup C2, de tasques de 
suport a l’administració municipal i règim laboral fix. APROVAR les bases que han de 
regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest 
acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

191. – (58/2021) CONVOCAR 8 places de tècnic/a auxiliar suport logístic de l´Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup C, subgrup C1, de 
tasques de suport a l’administració municipal i règim laboral fix. APROVAR les bases 
que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE 
d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 
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192. – (21000071) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d’educació canina 
per als gossos del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona i altres 
centres co·laboradors i servei de passejadors de gossos amb requeriments de 
comportament, amb núm. de contracte 21000071, mitjançant tramitació ordinària, 
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
201.639,20 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 533.260,70 euros; APROVAR les 
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i 
el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per 
a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net de 
166.643,97 euros i import de l'IVA de 34.995,23 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 117.622,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/16911 0300, un import (IVA inclòs) de 84.016,33 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 
0300; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

193. – (20194450_19003358) AUTORITZAR l’ampliació de la cobertura pressupostària 
aprovada el 5.03.2020 per la finalització de l’exercici pressupostari i la impossibilitat 
d’incorporar-lo a l’exercici següent i, en conseqüència APROVAR L’AUTORITZACIÓ i 
DISPOSICIÓ de la despesa del contracte 19003358 003 que té per objecte l’adquisició 
de 143 escúters amb distintius destinats al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 
d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de 
contractació pública sostenible, per un import de 152.965,78 euros (IVA inclòs), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària D/62577/13212 0400 i a l’exercici pressupostari de 
l’any 2021, a favor de Motor Center MM Barcelonés SLU. DONAR-NE COMPTE a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

194. – (20212002) ADJUDICAR el contracte núm. 20004036, que té per objecte la gestió del 
servei d'intervenció social per la convivència al Districte de Ciutat Vella a PROGESS, 
Projectes i gestió de serveis socials, SL, amb NIF B59960526, de conformitat amb la 
proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en 
ser considerada l'oferta amb millor relació qualitat preu, pel preu de 2.566.090,56 
euros IVA inclòs, dels quals 2.332.809,60 euros corresponen al preu net i 233.280,96 
euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.096.584,19 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15113 0601; un 
import (IVA inclòs) d'1.469.506,37 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15113 0601. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 116.640,48 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 
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suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Isabel Moreno Gómez. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió Presidència, Dret de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

195. – (20212002) ALLIBERAR la quantitat de 52.341,43 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 20004036 que té per objecte la gestió del servei 
d'intervenció social per la convivència al Districte de Ciutat Vella, el qual ha estat 
adjudicat a l'empresa PROGESS, Projectes i gestió de serveis socials, SL, amb NIF 
B59960526, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 22.367,40 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15113 0601; un 
import (IVA inclòs) de 29.974,03 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15113 0601; DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

b) Mesures de govern
c) Informes

1. – III Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes 2020-2023. 

     Intervenen les Sres. i els Srs. Ballarín, Alamany, Vila, Sierra, Bou i Parera.

ES DÓNA PER TRACTAT

2. – Anàlisi de la Sinistralitat a la ciutat de Barcelona de l'any 2020. 

         Intervenen les Sres. i els Srs. Batlle, Coronas, Vila, Sierra, Bou i Parera.

ES DÓNA PER TRACTAT
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d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (20210053) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu a la Federació Catalana de 
Natació, per la seva tasca de promoció de l’esport i, especialment, de la natació en 
totes les seves modalitats (natació, aigües obertes, natació sincronitzada, salts i 
waterpolo), pels èxits esportius assolits i per la seva contribució a la projecció de la 
ciutat amb la celebració, entre d’altres, de campionats mundials i continentals que 
han tingut lloc a Barcelona i que han fet que aquest esport sigui un dels més arrelats a 
la capital catalana. 

Intervé el Sr. Martí Grau.

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.

4. – (06/2021) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, al Sr. Pere 
Casaldàliga Pla en reconeixement al seu combat permanent contra els abusos de 
poder i l'explotació, i pel seu ferm compromís a favor de la justícia social, de la igualtat 
i de la dignitat dels pobles indígenes. 

Intervé el Sr. Martí Grau.

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. – (07/2021) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, al Sr. Manel Pousa i 
Engroñat, en reconeixement al seu compromís solidari i l’activisme social en favor de 
les persones en situació de vulnerabilitat, en especial la infància en risc i les persones 
privades de llibertat. 

Intervenen la Sra. i els Srs. Martí Grau, Sendra, Martí Galbis, Bou i Batlle.

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.

6. – (54/2020) RATIFICAR la Resolució de l’Alcaldessa de 26 de febrer de 2021, per la qual 
s’atorga la medalla al Mèrit en la categoria d’argent i a títol honorífic al Sr. Guillem 
Moya Niubó, d’acord amb allò previst a la Disposició Addicional del Reglament 
d’honors i recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei 
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de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, aprovat per acord del Consell Plenari 
Municipal de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, per la gran 
rellevància de la seva intervenció en la protecció dels drets, les llibertats i la seguretat 
ciutadana. 

Intervé el Sr. Batlle.

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.

7. – (55/2021) MODIFICAR els annexos 1 i 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 als annexos, que consten a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el seu 
annex a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

Intervenen la Sra. i els Srs. Ballarín, Coronas, Martí Galbis i Sierra.

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

IV) Part decisòria / Executiva

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

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (M1923/1871) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: PRIMER.- Denunciar les condicions de treball del 
personal de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de la Plaça Sant Miquel, que viuen una 
situació de precarietat i pressió constant per part de l'empresa adjudicatària, que amb 
la pandèmia s'ha vist agreujat. SEGON.- Reclamar a la Gerència de l'Àrea d'Agenda 
2030, transició digital i esports de l'Ajuntament de Barcelona que doni resposta a les 
demandes sobre les condicions laborals i d'interlocució realitzades per les 
treballadores de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de la Plaça Sant Miquel. 
TERCER.- Exigir que l'Ajuntament incrementi el control i la tutela sobre el 
funcionament d'aquesta oficina, sobretot en el grau de compliment de les condicions 
laborals del personal de l'OAC, per tal d'evitar que es repeteixin les situacions 
denunciades per les seves treballadores. QUART.- Rebutjar l'obertura d'una nova OAC 
externalitzada, com s'apunta al plec de condicions, pel 2 de gener del 2022. CINQUÈ.-
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Que l'Ajuntament de Barcelona iniciï l'estudi necessari per tal de valorar la idoneïtat 
de la internalització d'aquesta oficina, per tal que l'OAC de Sant Miquel sigui 
gestionada directament per l'Ajuntament. 

Intervenen les Sres. i els Srs. Alamany, Vila, Sierra, Bou, Parera i Bonet.

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

Del Grup Municipal Ciutadans:

9. – (M1923/1846) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Que el Govern Municipal elabori i posi en marxa, en el 
menor termini possible, un pla específic de seguretat per acabar amb la situació i 
prevenir futurs robatoris a les zones escolars, especialment en aquelles en què ja 
s'han registrat denúncies per atracaments a menors d'edat.

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

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

Del Grup Municipal Partit Popular:

10. – (M1923/1865) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda modificar la Instrucció amb data de publicació 6 de març 
de 2019, per la qual es fixen els criteris d’exercici d’accions judicials i de personació de 
l’Ajuntament de Barcelona en procediments judicials de l’àmbit de la jurisdicció 
penal en el sentit de: 1.- Incorporar a l’apartat B, punt 1 a) de la Instrucció l'obligació 
de comparèixer per part de l’Ajuntament de Barcelona per tal d’exercir l’acusació 
particular en el cas dels danys i perjudicis causats als béns i drets municipals. 2.- Afegir 
la possibilitat de reclamació mitjançant l’exercici de l’acció particular incorporant un 
altre supòsit a l’apartat B, punt 2 referent a la reclamació de la responsabilitat civil 
derivada del delicte. 

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

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

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

11. – (M1923/1854) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Instar el govern municipal a presentar un informe 
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d’avaluació del compliment del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona 
en matèria de contractació pública que vagi molt més enllà d’una memòria 
convencional i abordi el grau de compliment del codi per part de l’equip de Govern. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/1854) Instem a la Comissió de Presidència que sol·liciti amb caràcter 
immediat al Comitè d’Ètica l’elaboració d’un informe d’avaluació del compliment del 
Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona en matèria de contractació 
pública per part de l’equip de Govern que abasti l’any 2020 fins el dia present. 

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

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

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

12. – (M1923/1872) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Que l’Ajuntament de Barcelona: - Rebutja totes aquelles 
resolucions judicials que atempten contra la llibertat d’expressió, ideològica, de 
pensament i manifestació i que han portat al descrèdit de la justícia espanyola davant 
totes les instàncies europees i altres organismes internacionals. - Denuncia i rebutja 
totes aquelles accions que des de diferents institucions i organismes de l’Estat porten 
a la persecució del moviment independentista i impedeixen la resolució del conflicte 
per la via política i democràtica. - Ens refermem en els valors de llibertat i pau que 
representa la Unió Europea, valors que es van veure vulnerats en la votació del 
suplicatori del passat 18 de març en contra dels eurodiputats Carles Puigdemont, 
Clara Ponsatí i Toni Comín. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/1872) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Que l’Ajuntament de Barcelona: - Rebutja totes 
aquelles resolucions judicials que atempten contra la llibertat d’expressió, ideològica, 
de pensament i manifestació i que han portat al descrèdit de la cúpula del poder 
judicial davant les instàncies europees i altres organismes internacionals. - Denuncia i 
rebutja totes aquelles accions que des de diferents institucions i organismes de l’Estat 
porten a la persecució del moviment independentista i altres dissidents polítics 
impedeixen la resolució del conflicte per la via política i democràtica. - Ens refermem 
en els valors de llibertat i pau que representa la Unió Europea, valors que es van 
veure vulnerats en la votació del suplicatori del passat 18 de març en contra dels 
eurodiputats Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín. 



CCM 3/21 Presidencia 43/46

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

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

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

13. – (M1923/1842) Que l’Ajuntament de Barcelona convoqui, de manera urgent, el Consell 
de Convivència, Protecció i Defensa dels Animals, per impulsar -en el termini de 12 
mesos- una modificació de l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals 
(OPTVA) en el sentit de regular o prohibir la venda d’animals a Barcelona, establir 
mecanismes eficients per garantir les inspeccions a establiments comercials i les 
corresponents sancions derivades, així com la traçabilitat de la informació dels 
animals comissats. 

Intervenen el Sr. Coronas i la Sra. Bonet.

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

14. – (M1923/1862) Que el Govern Municipal iniciï de manera immediata el procediment 
per tal de tenir el més aviat possible un reglament de participació ciutadana 
consensuat i adequat a llei. 

Intervenen els Srs. Martí Galbis i Serra.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/1845) Que el Govern Municipal procedeixi a la restitució de la Banda de 
Música de la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de Barcelona, com a senyal 
d'identitat del cos i de la ciutat de Barcelona.

Intervenen els Srs. Sierra i Batlle.

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

16. – (M1923/1850) Que el govern municipal presenti l'Informe actualitzat sobre la 
implementació del Reglament de Participació Ciutadana a Barcelona corresponent a 
l’any 2020 i realitzi una avaluació dels òrgans de participació ciutadana amb l’objectiu 
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d’optimitzar el seu funcionament i reduir-ne els costos associats. 

RETIRAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

17. – (M1923/1843) Davant dels tancaments de cens, previs a la data d’uns comicis 
electorals, quin és el funcionament en el padró que sovint exclou ciutadans que han 
canviat l’empadronament els dies previs o el mateix dia de tancament, i ja no consten 
al cens electoral, vulnerant-se, així, el seu dret a vot? Quins mecanismes introduiran a 
partir d’ara per tal d’esmenar-ho i evitar que cap més ciutadà deixi de constar al cens 
per haver realitzat un canvi d’empadronament, coincidint amb la data de tancament 
del cens? 

Intervenen les Sres. Gassol i Bonet.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

18. – (M1923/1863) Quantes baixes per jubilació i prejubilació estan previstes en els anys 
2021-2022 i 2023 en el cos de la Guàrdia Urbana? Quantes promocions i de quin 
nombre d’agents per promoció hi hauran en els anys 2021-2022-2023? 

Intervenen els Srs. Martí Galbis i Batlle.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

19. – (M1923/1844) Quants càrrecs del Govern estan sent investigats o tenen obertes 
diligències i quina és la seva situació processal? 

Intervenen el Sr. Sierra i la Sra. Ballarín.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

20. – (M1923/1866) Quines campanyes de publicitat institucional ha realitzat l’Ajuntament 
de Barcelona i els seus organismes autònoms, entitats publiques empresarials i 
societats mercantils durant el darrer semestre del 2020, i quines té previst realitzar 
l’any 2021,tot detallant la justificació i objectiu previst, el seu import, l’àmbit de 
difusió i mitjans de comunicació i/o suports on s’insereix? Sol·licitem disposar d’una 
còpia escrita de la resposta que es doni en Comissió. 
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Intervenen els Srs. Bou i Martí Grau.

ES DÓNA PER TRACTADA

21. – (M1923/1864) Quina destinació té previst donar-li el Govern Municipal a les 
quantitats cobrades per l’Ajuntament de Barcelona com a conseqüència de les
sancions imposades per incompliment de les mesures i restriccions imposades per la 
Covid 19? 

Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Ballarín.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

22. – (M1923/1851) Per quina data es pensa convocar la Junta Local de Seguretat que va 
ser anul·lada el passat mes de febrer? Quins van ser els motius pels quals es va 
suspendre la Junta? 

RETIRADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

VI) Mocions

VII) Declaració Institucional

Del Grup Municipal Barcelona en Comú:

Única. – La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenició 
acorda: PRIMER. Consolidar l’Oficina per la No Discriminació (OND) com a servei de 
referència a la ciutat en la prevenció, protecció i garantia dels drets dels veïns i veïnes 
d’origen immigrant i racialitzades davant la discriminació per motius de racisme i 
xenofòbia. SEGON. Reforçar la col·laboració amb les entitats i associacions de la 
societat civil en el marc de l’Observatori de les Discriminacions, conformat per l’OND i 
vint-i-dues entitats de defensa de drets que treballen en la lluita contra la 
discriminació, així com amb les entitats de la ciutat que treballen específicament en la 
lluita contra la discriminació per motius de racisme i xenofòbia. TERCER. Estendre les 
formacions en Drets Humans i Interculturalitat a treballadors i treballadores 
municipals i a la ciutadania i entitats, de la mà de les entitats especialitzades de la 
ciutat. QUART. Fer explícit el suport del Consistori a les entitats del Consell Municipal 
d’Immigració de Barcelona (CMIB) i a les seves iniciatives, accions i propostes dins del 
marc de treball d’enguany “Per una Barcelona Antiracista”, com és que els 
treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Barcelona reflecteixin la diversitat de 
la ciutat. CINQUÈ. Fer arribar aquest acord al Consell Municipal d’Immigració de 
Barcelona i al conjunt d’entitats de persones migrades i racialitzades de la ciutat. 
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La llegeix el Sr. Serra.

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

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