
Secretaria General

1/39
CCM 5/22 Presidencia

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

Sessió ordinària de 18 de maig de 2022

ACTA

A la Sala Lluís Companys de la Casa de la Ciutat, el 18 de maig de 2022, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr. Albert Batlle Bastardas. 
Hi assisteixen les Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Jordi Martí Grau 
(s’incorpora en el punt 16), Marc Serra Solé, Jordi Rabassa Massons, Laia Bonet Rull, 
Montserrat Ballarín Espuña, Elisenda Alamany i Gutiérrez, Jordi Coronas i Martorell, 
Gemma Sendra i Planas, Marina Gassol i Ventura, Jordi Martí Galbis, Francina Vila i 
Valls, Francisco Sierra López, Josep Bou Vila, Óscar Benítez Bernal i María Magdalena 
Barceló Verea, assistits per l'assessora jurídica, la Sra. Anna Martori Salichs, que actua 
per delegació del secretari general i que certifica.

També hi és present Im. Sr. Max Zañartu i Plaza.

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

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

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió ordinària celebrada el 20 d'abril de 2022, 
l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió.

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

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

1. – (s/n) Del gerent de recursos, de 7 d'abril de 2022, que inicia expedient, aprova el plec 
de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al 
subministrament de les Medalles d'Or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu de 
les Medalles d'Honor, que es lliuraran a persones i/o entitats distingides per 
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l'Ajuntament de Barcelona i de les insígnies per als membres de la Corporació 
Municipal i per al personal jubilat de l'Ajuntament, lots 1 i 2, per als exercicis 2022-
2023, i per un pressupost base de licitació de 51.993,70 euros (IVA inclòs). 

2. – (s/n) De la gerent municipal, de 8 d'abril de 2022, que inicia expedient, aprova el plec 
de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis 
de creació, edició, manteniment i actualització dels continguts de les xarxes socials del 
Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona, per al foment de l'adopció, 
l'eradicació del maltractament i la prevenció de l'abandonament dels animals, per als 
exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 15.730,00 euros (IVA 
inclòs). 

3. – (s/n) Del gerent de recursos, de 12 d'abril de 2022, que autoritza l'ampliació del 
termini d'execució del contracte relatiu a les obres de millora en dues zones concretes 
de l'edifici principal del passeig de la Zona Franca, 56-66, adjudicat a Obres i 
Contractes Penta, SA, per un període que va des del 20.04.2022 fins al 19.05.2022. 

4. – (s/n) Del gerent de recursos, de 12 d'abril de 2022, que autoritza l'ampliació del 
termini d'execució del contracte relatiu a la realització de les obres de reforma de les 
plantes tercera i quarta de l'edifici del carrer Escar, 1 de Barcelona, adjudicat a 
Fuentes y Ariza, SA, per un període que va des del 21.05.2022 fins al 30.06.2022. 

5. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 12 d'abril de 
2022, que rectifica l'error en la definició del criteri de solvència tècnica o professional 
especificat a l'apartat de la clàusula 7 B del plec de clàusules administratives del 
contracte relatiu a l'auditoria de respostes efectuades en el sistema IRIS de 
l'Ajuntament de Barcelona, vist que el manteniment d'aquesta definició incorrecta no 
s'adequa a l'objecte del contracte. 

6. – (190500015) De la gerent del districte de Les Corts, de 19 d'abril de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Servicios Microinformática, SA la garantia definitiva d'import 
1.740,00 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al 
subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, de 27 equips 
multifuncionals i impressores per als centres i edificis de l'àmbit del districte de Les 
Corts, amb càrrec a l'exercici 2022. 

7. – (20194145) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 19 d'abril de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Magmacultura, SL la garantia definitiva d'import 5.916,60 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu als serveis de gestió de 
l'Espai Bombers-Parc de la Prevenció, amb càrrec a l'exercici 2022. 

8. – (20221007) De la gerent municipal, de 19 d'abril de 2022, que inicia expedient, aprova 
el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al 
servei de comunicació i activitats accessibles del districte de Sant Martí, per als 
exercicis 2022-2024, i per un pressupost base de licitació de 189.761,00 euros (IVA 
inclòs). 

9. – (s/n) Del gerent de recursos, de 19 d'abril de 2022, que cancel·la i/o retorna a 
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Vanguard Gràfic, SA la garantia definitiva d'import 2.209,28 euros constituïda per 
respondre del compliment del contracte relatiu a la impressió, enquadernació i 
lliurament de llibres editats per l'Ajuntament de Barcelona, amb càrrec a l'exercici
2022. 

10. – (0472/18) Del gerent de recursos, de 19 d'abril de 2022, que cancel·la i/o retorna a 
Manners Traduccions, SL la garantia definitiva d'import 2.880,50 euros constituïda per 
respondre del compliment del contracte relatiu a l'elaboració de les actes de les 
comissions del Consell Municipal: Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (sessions 
ordinàries i extraordinàries), Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (sessions 
ordinàries i extraordinàries) i comissions especials. 

11. – (20189301) Del gerent del districte de l'Eixample, de 19 d'abril de 2022, que cancel·la 
i/o retorna a Oserma 1992 Obras y Servicios, SL la garantia definitiva d'import 
1.803,13 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a les 
obres dels mòduls de vestidors provisionals per a les obres d'adequació per a 
l'obtenció de llicència mediambiental a les dependències de la Guàrdia Urbana de 
l'estació del Nord, amb càrrec a l'exercici 2022. 

12. – (20221008) Del gerent del districte de Sant Martí, de 20 d'abril de 2022, que inicia 
expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del 
contracte relatiu al subministrament de trofeus al districte de Sant Martí, per als 
exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 16.377,83 euros (IVA 
inclòs). 

13. – (20114295) Del gerent de Mobilitat i infraestructures, de 20 d'abril de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Sociedad Ibérica Const. Eléctricas la garantia definitiva d'import 
8.096,63 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al 
manteniment d'equips visió artificial, amb càrrec a l'exercici 2022. 

14. – (0007/19) De la gerent municipal, de 21 d'abril de 2022, que anul·la la disposició de la 
despesa per un import d'11.211,27 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei 
diari de notícies de premsa impresa, premsa digital, televisió i ràdio, mitjançant una 
plataforma multimèdia que permeti accedir, via internet, al conjunt d'informacions 
necessàries per a les diferents àrees i districtes, com a conseqüència de la venda de 
negoci de Kantar Media, SA a favor de Reputational Intelligence Spain, SL, amb càrrec 
a l'exercici 2022. 

15. – (20211013 ) Del primer tinent d'alcaldia, de 22 d'abril de 2022, que desestima el 
recurs d'alçada interposat en data 20.12.2021 per la representació d'Axioma 
Consultors Acústics, SL relatiu al servei de realització de 45 estudis de caracterítzació 
acústica en diversos espais del districte de Sant Martí, destinats a celebració d'actes. 

16. – (017/2022) De la gerent municipal, de 25 d'abril de 2022, que adjudica a Clicksound, 
SL el contracte relatiu al servei streaming del districte d'Horta-Guinardó, per als 
exercicis 2022-2023, i per un import de 16.540,60 euros (IVA inclòs). 

17. – (2021-0133) De la gerent municipal, de 25 d'abril de 2022, que adjudica a Clece, SA el 
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contracte relatiu al manteniment del conjunt d'instal·lacions i dels elements 
constructius de l'edifici i dependències adscrites al Canòdrom-Ateneu d'Innovació 
Digital i Democràtica, per als exercicis 2022-2024, i per un import de 116.024,21 euros 
(IVA inclòs). 

18. – (s/n) De la gerent municipal, de 25 d'abril de 2022, que inicia expedient, aprova el plec 
de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de 
bugaderia pel Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona, per als 
exercicis 2022-2023, i per un import de 18.507,55 euros (IVA inclòs). 

19. – (20224121) De la gerent municipal, de 25 d'abril de 2022, que inicia expedient, aprova 
el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al 
subministrament de guants de protecció per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, per als 
exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 90.522,28 euros (IVA 
inclòs). 

20. – (s/n) De la gerent municipal, de 25 d'abril de 2022, que adjudica a Diswork, SL el 
contracte relatiu al servei auxiliar de suport al funcionament i activitats de la seu del 
districte de Les Corts i Cristalleries Planell, reservada la participació a Centres 
Especials de Treball d'Iniciativa Social i Empreses d'Inserció, per als exercicis 2022-
2024, i per un import de 172.618,60 euros (IVA inclòs). 

21. – (20224020) De la gerent municipal, de 25 d'abril de 2022, que adjudica a Termopetroli 
Marina Vela, SL el contracte relatiu al subministrament de carburants per a les 
embarcacions de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Protecció Civil, 
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona, per als 
exercicis 2022-2023, i per un import de 53.000,02 euros (IVA inclòs). 

22. – (s/n) De la gerent municipal, de 25 d'abril de 2022, que inicia expedient, aprova el plec 
de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei 
d'assistència tècnica i suport jurídic i logístic en la tramitació dels processos de gestió 
d'expedients sancionadors vinculats a l'ordenança de Protecció, Tinença i Venda 
d'Animals i normativa concordant del departament de Gestió i Protecció dels Animals 
de Barcelona, per als exercicis 2022-2024, i per un import de 98.679,20 euros (IVA 
inclòs). 

23. – (s/n) De la gerent municipal, de 25 d'abril de 2022, que inicia expedient, aprova el plec 
de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al treball 
de camp de l'Enquesta Sociodemogràfica Barcelona 2022, com a contractació basada 
de l'acord marc per a la contractació dels serveis per a la realització d'enquestes de 
l'opinió pública i altres serveis anàlegs, per als exercicis 2022-2023, i per un 
pressupost base de licitació de 280.000,00 euros (IVA inclòs). 

24. – (s/n) De la gerent municipal, de 28 d'abril de 2022, que adjudica a Nubilum, SL el 
contracte relatiu al suport per a la gestió del repositori BCNROC 2022-2024, per als 
exercicis 2022-2024, i per un import de 127.050,00 euros (IVA inclòs). 

25. – (20224037) De la gerent municipal, de 28 d'abril de 2022, que adjudica a Coolfra 
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Motos, SL el contracte relatiu al manteniment preventiu i la reparació de totes les 
avaries i danys o sinistres de les motocicletes trail elèctriques de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona, per als exercicis 2022-2024, i per un import de 43.560,00 euros (IVA 
inclòs). 

26. – (20224094) De la gerent municipal, de 28 d'abril de 2022, que adjudica a Novanautica, 
SL el contracte relatiu al servei de manteiment preventiu i reparacions de les 
embarcacions de Guàrdia Urbana, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 
48.279,00 euros (IVA inclòs). 

27. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 28 d'abril de 
2022, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un 
import de 3.106,52 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als subministraments de 
productes específics de farmàcia veterinària, productes genèrics de farmàcia i 
fórmules magistrals de producte fungible sanitari d'utilització clínica veterinària i 
higiene zoosanitària i de gasos medicinals per al Centre d'Acollida d'Animals de 
Companyia de Barcelona, adjudicat a Grup Gepork, SA, lot 3, amb càrrec als exercicis 
2022-2023. 

28. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 28 d'abril de 
2022, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un 
import de 279,27 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als subministraments dels 
productes específics de farmàcia veterinària, productes genèrics de farmàcia i 
fórmules magistrals, de producte fungible sanitari d'utilització clínica veterinària i 
higiene zoosanitària i de gasos medicinals pel Centre d'Acolida d'Animals de 
Companyia de Barcelona, lot 4, adjudicat a Air Liquide Healthcare España, SL, amb 
càrrec als exercicis 2022-2023. 

29. – (19010014) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 29 d'abril de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a la Fabrica@SCCL la garantia definitiva d'import 1.554,55 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al suport a les entitats 
Nou Barris per a l'obtenció del certificat digital, amb càrrec a l'exercici 2022. 

30. – (19010019) Del gerent del districte de Nou Barris, de 30 d'abril de 2022, que cancel·la 
i/o retorna a Productos Ralpe, SL la garantia definitiva d'import 867,00 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al subministrament 
d'eines, utillatge i material de pintura, lot 1, amb càrrec a l'exercici 2022. 

31. – (19010019) Del gerent del districte de Nou Barris, de 30 d'abril de 2022, que cancel·la 
i/o retorna al Sr. Luís Alfredo Armas Armas la garantia definitiva d'import 867,00 euros 
constituïda per respodre del compliment del contracte relatiu al subministrament de 
material de ferreteria, fontaneria i lampisteria, lot 2, amb càrrec a l'exercici 2022. 

32. – (19010019) Del gerent del districte de Nou Barris, de 30 d'abril de 2022, que cancel·la 
i/o retorna a Badalona Gres, SL la garantia definitiva d'import 418,20 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al subministrament de 
material de construcció, lot 3, amb càrrec a l'exercici 2022. 
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33. – (19010019) Del gerent del districte de Nou Barris, de 30 d'abril de 2022, que cancel·la 
i/o retorna al Sr. Jordi Cuevas Huguet la garantia definitiva d'import 1.071,00 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al subministrament 
vestuari laboral, calçat i EPI's, lot 4, amb càrrec a l'exercici 2022. 

34. – (s/n) Del gerent del districte de Nou Barris, de 30 d'abril de 2022, que desisteix de 
l'adjudicació del contracte relatiu al servei de producció dels actes de la festa major de 
Nou Barris, atès que s'ha detectat un error en la redacció del Plec tècnic. 

35. – (20222002) Del gerent del districte de Sant Martí, de 2 de maig de 2022, que adjudica 
a Sundis, SA el contracte relatiu al subministrament d'elements físics de comunicació 
als espais públics del districte de Sant Martí, per als exercicis 2022-2023, i per un 
import de 14.850,00 euros (IVA inclòs). 

36. – (20221010) Del gerent del districte de Sant Martí, de 2 de maig de 2022, que inicia 
expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa 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 als 
exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 41.109,75 euros (IVA 
inclòs). 

37. – (22/2021) De la gerent municipal, de 4 de maig de 2022, que prorroga per un període 
comprès des del 8.05.2022 fins al 7.05.2024, el contracte relatiu al manteniment 
d'espais enjardinats del districte de Sarrià-Sant Gervasi, adjudicat al Sr. Pau Riera 
Bosch, per als exercicis 2022-2024, i per un import de 20.790,22 euros (IVA inclòs). 

38. – (s/n) De la gerent municipal, de 4 de maig de 2022, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu als 
serveis auxiliars, control d'accessos i suport a les activitats de la seu del districte de 
Sant Andreu i serveis associats per als anys 2022-2023, per als exercicis 2022-2023, i 
per un pressupost base de licitació de 39.639,60 euros (IVA inclòs). 

39. – (158/2020E) De la gerent municipal, de 4 de maig de 2022, que adjudica a Blanc 
Celebracions, SL el contracte relatiu a l'elaboració d'actes dels òrgans de participació 
del districte d'Horta-Guinardó, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 
21.162,90 euros (IVA inclòs). 

40. – (s/n) De la gerent municipal, de 4 de maig de 2022, que adjudica a Gabinet Ceres, SL el 
contracte relatiu a l'elaboració de documents de resultats de la satisfacció dels usuaris 
dels serveis presencials, dels serveis d'atenció telefònica, del servei telemàtic, del 
servei IRIS i del servei d'atenció concertada (OAC et truca) adscrits a la direcció de 
serveis d'Informació i Atenció Ciutadana, per als exercicis 2022-2024, i per un import 
de 40.535,00 euros (IVA inclòs). 

41. – (20224107) De la gerent municipal, de 4 de maig de 2022, que adjudica a Closa 
Sebastià, SL el contracte relatiu al subministrament de cascos modulars per a la 
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Guàrdia Urbana de Barcelona, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 
122.514,68 euros (IVA inclòs). 

42. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 6 de maig de 
2022, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un 
import de 27.253,11 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la secretaria tècnica per 
al Projecte Barcelona Innovation Coast (BIC), adjudicat a Deloitte Consulting, SLU, amb 
càrrec als exercicis 2022-2023. 

43. – (0007/19) De la gerent municipal, de 6 de maig de 2022, que prorroga per un període 
comprès des del 13.05.2022 fins al 12.05.2023, el contracte relatiu al servei corporatiu 
de notícies de premsa impresa, digital i audiovisual, adjudicat a Reputational 
Intelligence Spain, SL, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 30.666,13 euros 
(IVA inclòs). 

44. – (20224100) De la gerent municipal, de 6 de maig de 2022, que adjudica a Applus 
Iteuve Technology, SL el contracte relatiu al servei d'inspeccions tècniques de vehicles 
de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament a l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2022-2024, i per 
un import de 38.720,00 euros (IVA inclòs). 

45. – (s/n) De la gerent municipal, de 6 de maig de 2022, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu a la 
producció i lliurament de productes de marxandatge per a la promoció de les 
campanyes de comunicació de la Direcció de Comunicació de l'Ajuntament de 
Barcelona, per als exercicis 2022-2025, i per un pressupost base de licitació de 
139.000,00 euros (IVA inclòs). 

46. – (20224076) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 8 de maig de 2022, que 
adjudica a Borchers, SA el contracte relatiu al subministrament de pistoles per a la
Guàrdia Urbana de Barcelona, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 
140.239,00 euros (IVA inclòs). 

47. – (2022 / 2565) De l'alcaldessa, de 8 d'abril de 2022, que cessa el Sr. Sergi Vargas 
Carrasco, personal eventual, del lloc de treball Assessor/a 5, adscrit a la Regidoria 
d'Esports, amb efectes 31 de març de 2022. 

48. – (2022 / 2567) De l'alcaldessa, de 8 d'abril de 2022, que nomena el Sr. Sergi Vargas 
Carrasco, personal eventual, en el lloc de treball Assessor/a 4, adscrit/a a la Regidoria 
d'Esports, amb efectes del dia 1 d'abril de 2022, amb el règim de plena dedicació. 

49. – (2022 / 2345) De l'alcaldessa, de 8 d'abril de 2022, que nomena el Sr. Gerard Gómez 
del Moral Fuster, personal eventual, en el lloc de treball Assessor/a 2, adscrit/a al 
Grup Polític Municipal Esquerra Republicana de Catalunya, amb efectes del dia 1 
d'abril de 2022, amb el règim de plena dedicació. 

50. – (2022 / 2154) De l'alcaldessa, de 8 d'abril de 2022, que nomena personal funcionari de 
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carrera, de la categoria Agent de la Guàrdia Urbana. 

51. – (2022 / 3211) De l'alcaldessa, de 9 de maig de 2022, que nomena el Sr. Juan Francisco 
Arza Mondelo, personal eventual, en el lloc de treball d'Assessor/a 3, adscrit/a al Grup 
Polític Municipal Valents, amb efectes del dia 2 de maig de 2022, amb el règim de 
plena dedicació. 

52. – (2022 / 3159) De l'alcaldessa, de 9 de maig de 2022, que cessa la Sra. Maria Carmen 
Cuartielles Arévalo, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 3, adscrita al 
Grup Polític Municipal Valents, amb efectes 30 d'abril de 2022. 

53. – (3/2022-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 4 d'abril de 
2022, que declara deserta la convocatòria de provisió per lliure designació d'1 lloc de 
treball de Director/a de Serveis a les Persones i al Territori, adscrit a la Gerència del 
Districte de Sants-Montjuïc. 

54. – (12/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 6 d'abril de 
2022, que deixa sense efectes i anul·la un concurs per a la provisió d'1 lloc de treball 
de Cap de Departament de Gestió Pressupostària de la Gerència de Recursos. 

55. – (8/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 6 d'abril de 
2022, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses del 
concurs 8/2022-C per a la provisió de 30 llocs de treball de Gestor/a de Projectes de 
Serveis a les Persones. 

56. – (3/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 8 d'abril de 
2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i excloses del 
concurs 3/2022-C per a la provisió d'1 lloc de treball de Cap de Departament de 
Llicències d'Obres, adscrit a la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana. 

57. – (4/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 8 d'abril de 
2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i excloses del 
concurs 4/2022-C per a la provisió d'1 lloc de treball de Cap de Departament de 
Projectes Urbans, adscrit a la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana. 

58. – (5/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 8 d'abril de 
2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i excloses del 
concurs 5/2022-C per a la provisió d'1 lloc de treball de Cap del Servei d'Atenció 
Telefònica del Departament d'Operacions i Processos d'Atenció Especialitzada, adscrit 
a la Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana de la Gerència d'Àrea Agenda 
2030, Transició Digital i Esports. 

59. – (13/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 8 d'abril de 
2022, que convoca un concurs per a la provisió de 2 llocs de treball de Coordinador/a 
de Projectes de Promoció de Ciutat. 

60. – (7/2022) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 12 d'abril de 
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2022, que modifica el decret del Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, 
de designació de membres del Tribunal Qualificador de la convocatòria per a la 
cobertura de 241 places d'Agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, 
mitjançant oposició lliure. 

61. – (6/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19 d'abril de 
2022, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses del 
concurs 6/2022-C per a la provisió de 10 llocs de treball de Gestor/a de projectes 
d'anàlisi i estratègia. 

62. – (5/2022-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19 d'abril de 
2022, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en la lliure designació 5/2022-L per a la provisió d'un lloc de 
treball de Director/a de Serveis de Llicències i Espai Públic de la Gerència del Districte 
de Sant Andreu. 

63. – (9/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19 d'abril de 
2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i excloses del 
concurs 9/2022-C per a la provisió d'1 lloc de treball de Cap de Departament de 
Contractació d'Àrees de Gestió de la Gerència de Recursos. 

64. – (7/2022) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 20 d'abril de 
2022, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses del 
procés selectiu per a l'accés a 241 places en la categoria d'agent de la Guàrdia 
Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant oposició lliure. 

65. – (7/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21 d'abril de 
2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i excloses del 
concurs 7/2022-C per a la provisió de 10 llocs de treball d'Administratiu/iva 
especialista. 

66. – (7/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 d'abril de 
2022, que modifica les bases del concurs per a la provisió de 10 llocs de treball 
d'Administratiu/iva especialista. 

67. – (5/2022-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 4 de maig de 
2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en la lliure designació 5/2022-L per a la provisió d'1 lloc de treball de 
Director/a de Serveis de Llicències i Espai Públic de la Gerència del Districte de Sant 
Andreu. 

68. – (13/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 5 de maig de 
2022, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses del 
concurs 13/2022-C per a la provisió de 2 llocs de treball de Coordinador/a de 
Projectes de Promoció de Ciutat. 

69. – (6/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 5 de maig de 
2022, que aprova i publica la rectificació de la llista provisional de persones admeses i 
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excloses del concurs 6/2022-C per a la provisió de 10 llocs de treball de Gestor/a de 
projectes d'anàlisi i estratègia. 

Acords de la Comissió de Govern de 21 d'abril de 2022

70. – (24/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Miguel Benito López (mat. 
27227) entre la seva activitat municipal com a personal directiu amb la categoria 
professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació a la Direcció de Serveis de 
Coordinació de Contractació Administrativa de la Gerència de Recursos, on ocupa el 
lloc de treball de Director de Serveis de Coordinació de Contractació Administrativa 
(codi de lloc: 28FA1CLCD01), i l’activitat pública com a professor associat a temps 
parcial i de durada determinada de la Universitat de Barcelona (UB) pel curs acadèmic 
2021-2022, des del 02/03/2022 fins al 14/09/2022. La dedicació a la docència 
universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident 
amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment 
dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal 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. 

71. – (44/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Helena Emilia Martínez 
Pérez (mat. 78593) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
acumulació de tasques amb la categoria professional de Gestora d’Administració 
General, amb destinació a la Direcció de Serveis d'Anàlisi de la Gerència d'Àrea 
d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, on ocupa el lloc de treball de Gestora 
d’Administració General (20FA2BIBA01), i l’activitat privada per compte propi com a 
fisioterapeuta i entrenadora. La dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

72. – (61/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Begoña Alday López 
(mat. 22296) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la 
categoria professional d’Intendenta de la Guàrdia Urbana (codi lloc: 27FA1CICD01), i 
adscrita al Unitat Territorial 5 de Sarrià – Sant Gervasi de la Gerència d’Àrea de 
Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professora formadora a l’Escola de 
Policia de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la 
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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. 

73. – (24/2022 IMI) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Marcos Gelado de Vega 
(matrícula 2100161), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb 
la categoria professional de Tècnic Superior de Gestió, amb destinació al Departament 
Administratiu-Financer, de la Direcció de Planificació d'aprovisionament TIC i Gestió 
Econòmica de l’Institut Municipal d’Informàtica, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 
Superior de Gestió (codi de lloc: 22FA1BIBA07), i l’activitat privada per compte propi 
com a formador, tutor i coordinador de cursos de l’Institut d’Estudis Financers. 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. 

74. – (2022/88 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergio Salvador 
Carreño (mat. 3002832) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera 
amb la categoria professional de Tècnic Superior d’Arquitectura, al Departament de 
Serveis Tècnics de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament, on ocupa el 
lloc de treball de Cap de departament (26FAXCCCD01), i una activitat privada per 
compte propi com a arquitecte. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat 
pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte, qualsevol 
manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional 
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
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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. 

75. – (34/2021) ESMENAR, per error material, els punts 12.1. i 12.2 de les bases de la 
convocatòria per a la cobertura de 5 places de Tècnic/a mitjà/ana del Servei de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS), mitjançant concurs oposició lliure, 
corresponent al grup A, subgrup A2, escala d’administració especial, subescala serveis 
especials i règim funcionarial, aprovades per acord de la Comissió de Govern de 18 de 
febrer de 2021, segons el redactat de l’annex que consta a l’expedient. 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.

76. – (255/2021) ESMENAR, per error material, els punts 12.1. i 12.2 de les bases de la 
convocatòria per a la cobertura de 6 places de Tècnic/a mitjà/ana del Servei de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS), mitjançant concurs-oposició, en 
torn de promoció interna especial, corresponent al grup A, subgrup A2, escala 
d'administració especial, subescala de serveis especials i règim funcionarial, aprovades 
per acord de la Comissió de Govern de l’1 de juliol de 2021, segons el redactat de 
l’annex que consta a l’expedient. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i a 
la Intranet de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

77. – (19003198-001) PRORROGAR per un període comprès des del 16.07.2022 fins al 
15.07.2023, l'Acord Marc que té per objecte la contractació dels serveis d'impressió 
massiva de documents i serveis associats a l'Ajuntament de Barcelona, amb número 
de contracte 19003198, adjudicat a l'empresa MAILTECK SA (NIF A31501901), d'acord 
amb els informes i documentació que consten en l'expedient. DONAR compte 
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

78. – (21002696-002) AUTORITZAR, en virtut del que preveu l'article 195.2 de la LCSP, 
l'ampliació del termini d'execució del contracte número 21002696-002 que té per 
objecte la realització de les obres de reforma a la planta 3a de l'edifici MediaTIC, situat 
al carrer Roc Boronat, 117 de Barcelona, adjudicat a l'empresa FUENTES Y ARIZA, SA, 
amb NIF A59092759; per un període que finalitza el 31 de maig de 2022, segons les 
raons indicades a la sol·licitud efectuada per l'empresa en l'escrit signat el 7 d'abril de 
2022, que consta a l'expedient, i atenent l'informe favorable de la Direcció de 
Logística i Manteniment que s'incorpora a l'expedient. NOTIFICAR la present resolució 
a l'empresa adjudicatària. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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79. – (22XC0071) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
FAMILYSEARCH INTERNATIONAL per a la digitalització i indexació de documents que 
formen part del patrimoni documental de l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR la 
Regidora de Comerç, Mercats, Consum, Regim Interior i Hisenda, Ima. Sra. Montserrat 
Ballarín Espuña, per a la signatura de l'esmentat conveni i la resta de documents que 
se'n derivin. PUBLICAR el conveni a la Gaseta Municipal i INSCRIURE’L al Registre de 
Convenis de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

80. – (18002708-004) PRORROGAR per un període comprès des del 28.05.2022 fins al 
27.05.2023, el contracte 18002708-004 que té per objecte la prestació dels serveis 
d'informació i tramitació als ciutadans que es dirigeixen a l'Ajuntament de Barcelona a 
través dels diferents canals d'atenció ciutadana prestats on line i en diferit, adjudicat a 
l'empresa ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA,SAU., amb NIF A78751997, per un import 
total de 5.510.667,17 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 2.296.111,32 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec 
a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 1.897.612,66 euros i import IVA de 398.498,66 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92511 0300, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 3.214.555,85 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 2.656.657,73 euros i import IVA de 
557.898,12 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92511 0300. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

81. – (21XC0315-001) APROVAR l’addenda al conveni entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’atenció i informació ciutadana, 
aprovat per acord de la Comissió de govern de 21 de desembre de 2017, i formalitzat 
el 14 de juny de 2018, per mitjà de la qual s’acorda prorrogar el conveni així com 
l’addenda al mateix signada el 10 de desembre de 2021, per un termini de 4 anys, 
amb efectes des del 14 de juny de 2022 fins a 13 de juny de 2026. FACULTAR l’Ima. 
Sra. Laia Bonet Rull, Tercera tinent d’Alcaldia, per a la signatura de l’addenda de 
l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

82. – (20224005_21004713) ADJUDICAR el contracte núm. 21004713, que té per objecte 
"servei de manteniment preventiu i de reparacions d'avaries i danys o sinistres de 
motocicletes i escúters tèrmics i quads de la Guàrdia Urbana de Barcelona, d'acord 
amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació 
pública sostenible." a COMERCIAL IMPALA SA amb NIF A08115255 de conformitat 
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la 
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un 
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import màxim de 655.820,00 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, 
dels quals 542.000,00 euros corresponen al preu net i 113.820,00 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada despesa amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 218.606,67 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21400/13211 0400; un 
import (IVA inclòs) de 327.910,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/21400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 109.303,33 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21400/13211 0400; 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 27.100,00 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del 
contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al 
Sr. Óscar Redón, responsable de l'Àrea de vehicles del DLI. DONAR-NE COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 28 d'abril de 2022

83. – (18004278-005) PRORROGAR per un període comprès des del 14.05.2022 fins al 
13.05.2023, el contracte 18004278-005 que té per objecte els serveis de suport a la 
implantació de la nova llei de procediment administratiu als Canals d'Atenció 
Ciutadana adjudicat a l'empresa SEIDOR CONSULTING SL, amb NIF B62076740, per un 
import total de 200.422,28 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 73.811,44 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 61.001,19 euros i import IVA de 12.810,25 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/92511 0300, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
126.610,84 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
104.637,06 euros i import IVA de 21.973,78 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92511 0300. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

84. – (09-CONV-608.2/2022) APROVAR l’addenda del Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona –Districte de Sant Andreu- i la Societat Cultural i Esportiva 
la Lira, per a la gestió corresponsable de l’edifici del carrer Coroleu, núm. 15 i la planta 
baixa del carrer Abad Odó, núm. 22, segons el programa d’activitats presentat, per a 
l’anualitat 2022, que instrumenta l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió 
directa i amb caràcter excepcional per un import de 52.776,75 euros, equivalent al 
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48,87% del cost del projecte, que té un cost total d’execució de 117.618,58 euros, 
d’acord amb l’establert als articles 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i l'art. 6.2 de la normativa general de subvencions 
de l’Ajuntament. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 52.776,75 euros, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 48903/33411 de l’any 2022 a favor de la Societat Cultural i 
Esportiva la Lira, amb NIF G58301466, per subvencionar l'execució del projecte de 
cogestió. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, abans del 31 de març de 2023, 
presenti la justificació dels fons rebuts, en la forma establerta en el conveni, d’acord 
amb el què estableix l’article 10è de la Normativa general de subvencions de 
l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR la gerent del Districte de Sant Andreu per a la 
signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 
derivin. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 5 de maig de 2022

85. – (16/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Enric Sánchez Contreras 
(mat. 78428), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber SPCPEIS, on ocupa el lloc de treball de Bomber C2 
SPCPEIS (codi de lloc: 16FC2BIBA03), amb destinació al Parc de Bombers de la Zona 
Franca de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat privada per compte 
d’altri com a formador teòric i pràctic en la prevenció i la lluita contra el foc a 
l’empresa Escola d’Emergències Prevenció i Seguretat de Catalunya SL. El Sr. Sánchez 
no podrà formar part ni intervenir o assessorar en els tribunals de selecció de 
processos d’oferta pública, ni en cap altre tribunal de processos selectius vinculats a 
l’àmbit de l’SPCPEIS. La dedicació professional no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se 
en horari no coincident amb el municipal. El Sr. Sánchez, haurà de respectar la seva 
jornada i horari de treball municipal i els termes contemplats a l’annex 3 de les 
condicions específiques de treball de l’SPCPEIS, de l’Acord regulador vigent de les 
condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i 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. 

86. – (78/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergi Moreira López (mat. 
79151) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa amb la 
categoria professional d’Auxiliar Administratiu, amb destinació al Grup Secretaria de 
la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball d’Auxiliar 
Administratiu (codi de lloc: 14FC2BIBA01), i l’activitat privada per compte d'altri com a 
administratiu a l'empresa Diseño y Gestión Sarrià, SL. La dedicació professional 
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
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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. 

87. – (84/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Guillermo Arce de Vera 
(mat. 78259) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa 
amb la categoria professional de Tècnic Superior d'Enginyeria, amb destinació al 
Departament de Coordinació de Projectes Tecnològics i Dades de la Direcció Executiva 
del Projecte de Sistema d’Informació de la Gerència de Persones i Desenvolupament 
Organitzatiu, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior d'Enginyeria 
(22FA1BIBA09), i l’activitat privada per compte propi com a administrador de la 
Societat Instalaciones Arce, SA. 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. 

88. – (86/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Javier Villalvilla Berenguer 
(mat. 78910) entre la seva activitat municipal com funcionari interí per vacant amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Informació, amb destinació al 
Departament de Desenvolupament de la Gerència de Persones i Desenvolupament 
Organitzatiu, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Informació (codi de lloc: 
22FA1BIBA12), i l’exercici de l’activitat docent com a professor col·laborador de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 2021-2022, des del 16/02/2022 fins al 
15/07/2022. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 
26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per 
canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 
mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 
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89. – (90/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Guillem Puig Llop (mat. 
74933) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Enginyeria, amb destinació al 
Departament de Llicències i Inspecció del Districte de Les Corts, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnic Superior en Enginyeria (codi de lloc: 22FA1BIBA10), i l’activitat 
privada per compte d'altri d'assessorament tècnic en infraestructures ferroviàries a 
l'empresa DNV GL Business Assurance España, SLU, des del 2022 fins al 2025. 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. 

90. – (99/2022) DENEGAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Miquel Nicolau Peralta (mat. 
75859), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant a 
l’Ajuntament de Barcelona, amb la categoria professional d’Auxiliar Administratiu, 
desenvolupant el lloc de treball d’Auxiliar Administratiu (codi de lloc: 14FC2BIBA01) i 
adscrit al Departament de Resiliència Urbana i Projectes Transversals, de la Gerència 
de Mobilitat i Infraestructures, per compatibilitzar la seva activitat principal i l’exercici 
d’una activitat privada per compte propi d’advocat i assessorament jurídic i tributari, 
atès que d’acord amb les taules retributives aprovades pel Consell Municipal de 28 de 
gener de 2022 (Gaseta Municipal de 15 de febrer de 2022) el Sr. Nicolau Peralta 
percep un complement específic circumstancial de ‘‘plena dedicació de 
comandaments, tècnics i suport’’ que s’atribueix a llocs de treball com el que ell 
ocupa, que requereixen de manera freqüent una jornada de 40 hores, i que no permet 
la compatibilitat de l’ocupant, i per tant no pot compatibilitzar la seva activitat 
municipal amb una segona activitat, de conformitat amb el que disposa l’article 14 de 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

91. – (98/2022) DECLARAR d’interès públic la realització de funcions formatives i docents en 
el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), per part del personal de 
l’Ajuntament de Barcelona que tingui la titulació i especialització requerida per a 
impartir classes de llengua catalana, d’acord amb l’article 324 del Decret 214/1990, de 
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i 
de conformitat amb el que preveuen l’article 3.1 de la llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i 
l’article 4.1 de la Llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat. En tot cas, l’exercici d’aquesta 
segona activitat requerirà sempre de la sol·licitud d’autorització de compatibilitat del 
personal de l’Ajuntament de Barcelona, que l’hagi de realitzar, i la seva prèvia 
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autorització per l’òrgan municipal competent. La suma de jornades de l'activitat 
pública principal i de l’activitat docent desenvolupada sobre la base d’aquest acord no 
podrà en cap cas superar la jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 
50%. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

92. – (232/2021) ESMENAR, per error material, el punt 2 de l’annex II de les bases de la 
convocatòria per a la cobertura de 2 places de tècnic/a superior en dret, mitjançant 
concurs oposició, en torn de promoció interna especial, corresponent al grup A, 
subgrup A1, escala d’administració especial, subescala tècnica i règim funcionarial, 
aprovada per acord de la Comissió de Govern l’1 de juliol de 2021, en el sentit que, on 
diu: “2. Competències: Compromís professional, Treball en equip, Orientació a servei 
públic, Pensament analític, Recerca d’informació i actualització de coneixement, 
Flexibilitat i obertura al canvi, Rigor i organització, Autoconfiança” ha de dir: “2. 
Competències: Compromís professional, Treball en equip, Orientació a servei públic, 
Pensament analític, Recerca d’informació i actualització de coneixement, 
Autoconfiança, Rigor i organització, Comunicació i influència”. PUBLICAR el present 
acord a la Gaseta Municipal i a la Intranet de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció Barcelona. 

93. – (237/2021) ESMENAR, per error material, el punt 2 de l’annex II de les bases de la 
convocatòria per a la cobertura de 5 places de tècnic/a superior en psicologia, 
mitjançant concurs oposició, en torn de promoció interna especial, corresponent al 
grup A, subgrup A1, escala d’administració especial, subescala tècnica i règim 
funcionarial, aprovada per acord de la Comissió de Govern de 17 de juny de 2021, en 
el sentit que, on diu: “2. Competències: Compromís professional, Treball en equip, 
Orientació al servei públic, Pensament analític, Recerca d’informació i actualització de 
coneixements, Flexibilitat i obertura al canvi, Rigor i organització, Comunicació i 
influencia” ha de dir: “2. Competències: Compromís professional, Treball en equip, 
Orientació al servei públic, Pensament Analític, Recerca d’informació i actualització del 
coneixement, Flexibilitat i obertura al canvi, Rigor i Organització, Comunicació i 
influència, Autoconfiança, Empatia”. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal 
i a la Intranet de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció 
Barcelona. 

94. – (21002330) ADJUDICAR el contracte núm. 21002330, que té per objecte Manteniment 
d'aparells elevadors dels edificis adscrits als Districtes i Gerències de l'Ajuntament de 
Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible, a la societat ASCENSORES 
ERSCE, SA amb NIF A08277907 de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa, per un import màxim de 2.370.140,36 euros IVA inclòs i d'acord amb 
els preus unitaris ofertats, dels quals 1.958.793,69 euros corresponen al preu net i 
411.346,67 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 13.423,28 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 
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0400; un import (IVA inclòs) de 30.820,86 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 
25.476,99 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0609; un import (IVA inclòs) de 21.188,77 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606; un 
import (IVA inclòs) de 12.527,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0605; un import (IVA inclòs) de 11.234,11 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 20.420,95 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0603; un 
import (IVA inclòs) de 23.465,94 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602; un import (IVA inclòs) de 14.224,56 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 24.316,40 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608; un 
import (IVA inclòs) de 15.788,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 4.171,08 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0500; un import (IVA inclòs) de 54.705,79 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0200; un 
import (IVA inclòs) de 24.503,63 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0705; un import (IVA inclòs) de 61.641,72 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 50.953,97 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0609; un 
import (IVA inclòs) de 48.632,80 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608; un import (IVA inclòs) de 31.576,12 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 42.377,53 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606; un 
import (IVA inclòs) de 25.054,30 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0605; un import (IVA inclòs) de 22.468,21 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 40.841,89 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0603; un 
import (IVA inclòs) de 46.931,88 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602; un import (IVA inclòs) de 28.449,11 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 8.342,15 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500; un 
import (IVA inclòs) de 26.846,55 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0400; un import (IVA inclòs) de 109.411,59 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0200; un import (IVA inclòs) de 49.007,27 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0705; un 
import (IVA inclòs) de 61.641,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 50.953,97 
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euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0609; un import (IVA inclòs) de 48.632,80 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608; un 
import (IVA inclòs) de 31.576,12 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 42.377,53 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 25.054,30 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0605; un 
import (IVA inclòs) de 22.468,21 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 40.841,89 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0603; un import (IVA inclòs) de 46.931,88 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602; un 
import (IVA inclòs) de 28.449,11 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 8.342,15 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0500; un import (IVA inclòs) de 26.846,55 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0400; un 
import (IVA inclòs) de 109.411,59 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0200; un import (IVA inclòs) de 49.007,27 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0705; un import (IVA inclòs) de 61.641,72 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0610; un 
import (IVA inclòs) de 50.953,97 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0609; un import (IVA inclòs) de 48.632,80 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0608; un import (IVA inclòs) de 31.576,12 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0607; un 
import (IVA inclòs) de 42.377,53 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 25.054,30 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0605; un import (IVA inclòs) de 22.468,21 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0604; un 
import (IVA inclòs) de 40.841,89 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0603; un import (IVA inclòs) de 46.931,88 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0602; un import (IVA inclòs) de 28.449,11 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0601; un 
import (IVA inclòs) de 8.342,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500; un import (IVA inclòs) de 26.846,55 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0400; un import (IVA inclòs) de 109.411,59 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0200; un
import (IVA inclòs) de 49.007,27 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0705; un import (IVA inclòs) de 30.820,86 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 25.476,98 euros a l'exercici 
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pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0609; un 
import (IVA inclòs) de 24.316,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608; un import (IVA inclòs) de 15.788,06 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 21.188,76 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606; un 
import (IVA inclòs) de 12.527,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0605; un import (IVA inclòs) de 11.234,10 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 20.420,94 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0603; un 
import (IVA inclòs) de 23.465,94 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602; un import (IVA inclòs) de 14.224,55 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 4.171,07 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500; un 
import (IVA inclòs) de 13.423,27 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0400; un import (IVA inclòs) de 54.705,80 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0200; un import (IVA inclòs) de 24.503,64 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0705. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
97.939,68 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 al 
Sr. Albert Giné Borràs, cap de departament de Manteniment i Neteja. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

95. – (21002339L01) REBUTJAR l'oferta i excloure de la licitació a l'empresa INV 
PROTECCIÓN, SL NIF B85582013, per haver incomplert el previst a la clàusula 8 del 
PCAP, per constatar-se que ha avançat al sobre B d'ofertes avaluables segons criteris 
de judicis de valor, part de l'oferta avaluable segons criteris automàtics corresponent 
al sobre C, infringint el principi del secret de les proposicions. ADJUDICAR el contracte 
núm. 21002339L01, que té per objecte "Servei de manteniment de sistemes i 
instal·lacions de seguretat, contra incendis, comunicacions i grups de pressió dels 
edificis adscrits als Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures 
de contractació pública sostenible Lot 1" a la UTE SABICO I SBC AJUNTAM. 
BARCELONA amb NIF U09840356, de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació i d'acord amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa, per un import màxim d'1.558.848,76 euros IVA inclòs i d'acord amb 
els preus unitaris ofertats, dels quals 1.288.304,76 euros corresponen al preu net i 
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270.544,00 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 12.567,53 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 
0500; un import (IVA inclòs) de 31.909,97 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0400; un import (IVA inclòs) de 
99.651,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0200; un import (IVA inclòs) de 50.727,52 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0705; un 
import (IVA inclòs) de 25.135,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500; un import (IVA inclòs) de 63.819,95 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0400; un import (IVA inclòs) de 199.302,14 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0200; un 
import (IVA inclòs) de 101.455,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0705; un import (IVA inclòs) de 25.135,06 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0500; un import (IVA inclòs) de 63.819,95 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0400; un 
import (IVA inclòs) de 199.302,14 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0200; un import (IVA inclòs) de 101.455,04 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0705; un import (IVA inclòs) de 25.135,06 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500; un 
import (IVA inclòs) de 63.819,95 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0400; un import (IVA inclòs) de 199.302,14 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0200; un import (IVA inclòs) de 101.455,04 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0705; un 
import (IVA inclòs) de 12.567,53 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500; un import (IVA inclòs) de 31.909,98 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0400; un import (IVA inclòs) de 99.651,07 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0200; un 
import (IVA inclòs) de 50.727,52 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0705. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 64.415,24 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 al Sr. Albert Giné Borràs, cap de departament de 
Manteniment i Neteja. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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96. – (21002339L02) REBUTJAR l'oferta i excloure de la licitació a l'empresa INV 
PROTECCIÓN, SL NIF: B85582013, per haver incomplert el previst a la clàusula 8 del 
PCAP, per constatar-se que ha avançat al sobre B d'ofertes avaluables segons criteris 
de judicis de valor, part de l'oferta avaluable segons criteris automàtics corresponent 
al sobre C, infringint el principi del secret de les proposicions. ADJUDICAR el contracte 
núm. 21002339L02, que té per objecte "el servei de manteniment de sistemes i 
instal·lacions de seguretat, contra incendis, comunicacions i grups de pressió dels 
edificis adscrits als Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures 
de contractació pública sostenible Lot 2", a UTE SABICO I SBC AJUNTAM. BARCELONA 
amb NIF U09840356 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i 
d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més 
avantatjosa, per un import màxim de 2.873.871,00 euros IVA inclòs i d'acord amb els 
preus unitaris ofertats, dels quals 2.375.100,00 euros corresponen al preu net i 
498.771,00 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 47.304,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 
0610; un import (IVA inclòs) de 47.413,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0609; un import (IVA inclòs) de 
50.563,99 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0608; un import (IVA inclòs) de 33.561,57 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0607; un 
import (IVA inclòs) de 31.570,02 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 21.179,11 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0605; un import (IVA inclòs) de 17.144,26 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0604; un 
import (IVA inclòs) de 25.613,76 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0603; un import (IVA inclòs) de 38.634,72 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0602; un import (IVA inclòs) de 46.248,75 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0601; un 
import (IVA inclòs) de 94.608,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 94.827,35 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0609; un import (IVA inclòs) de 101.127,98 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608; un 
import (IVA inclòs) de 67.123,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 63.140,04 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 42.358,22 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0605; un 
import (IVA inclòs) de 34.288,52 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 51.227,53 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0603; un import (IVA inclòs) de 77.269,44 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602; un 
import (IVA inclòs) de 92.497,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
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l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 94.608,01 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 94.827,35 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0609; un 
import (IVA inclòs) de 101.127,98 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608; un import (IVA inclòs) de 67.123,15 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 63.140,04 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606; un 
import (IVA inclòs) de 42.358,22 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0605; un import (IVA inclòs) de 34.288,52 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 51.227,53 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0603; un 
import (IVA inclòs) de 77.269,44 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602; un import (IVA inclòs) de 92.497,51 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 94.608,01 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0610; un 
import (IVA inclòs) de 94.827,35 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0609; un import (IVA inclòs) de 101.127,98 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0608; un import (IVA inclòs) de 67.123,15 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0607; un 
import (IVA inclòs) de 63.140,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 42.358,22 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0605; un import (IVA inclòs) de 34.288,52 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0604; un 
import (IVA inclòs) de 51.227,53 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0603; un import (IVA inclòs) de 77.269,44 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0602; un import (IVA inclòs) de 92.497,51 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0601; un 
import (IVA inclòs) de 47.304,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 47.413,68 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0609; un import (IVA inclòs) de 50.563,99 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608; un 
import (IVA inclòs) de 33.561,58 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 31.570,02 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 21.179,11 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0605; un 
import (IVA inclòs) de 17.144,26 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 25.613,77 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
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D/21300/93312 0603; un import (IVA inclòs) de 38.634,72 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602; un 
import (IVA inclòs) de 46.248,76 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 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 118.755,00 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 al Sr. Albert Giné Borràs, cap de 
departament de Manteniment i Neteja. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat I Prevenció. 

97. – (22XC0031) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant la Delegació del Govern de la Generalitat a 
Madrid, pel suport a les activitats institucionals que l'Ajuntament de Barcelona 
realitza a Madrid; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 60.000 euros, 
a favor de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Madrid, amb NIF 
S2800238D, amb càrrec a la partida 0705-48903-91221 de la Direcció de Serveis de 
Relacions Institucionals i als pressupostos dels anys 2022, 2023, 2024 i 2025, amb el 
desglossament següent: 15.000 euros amb càrrec al pressupost 2022; 15.000 euros 
amb càrrec al pressupost 2023; 15.000 euros amb càrrec al pressupost 2024 i 15.000 
euros amb càrrec al pressupost 2025, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient per als exercicis posteriors a l'actual; FACULTAR al Primer Tinent d'Alcaldia, 
l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, per a la signatura de l'esmentat conveni i la resta 
de documents que se'n derivin; PUBLICAR el conveni a la Gaseta Municipal. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. . 

Acords de la Comissió de Govern de 12 de maig de 2022

98. – (85/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Yolanda Silva Rodríguez 
(mat. 78366) 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 del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnica Superior en Dret (22FA1BIBA15), i l’activitat privada per compte 
propi com a advocada. No podrà ostentar, per sí mateixa o mitjançant substitut, la 
representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació Municipal ni 
tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la 
professió en aquells assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els seus 
Organismes hi tinguin relació. La dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
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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. 

99. – (88/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laura Alvarez 
Rodriguez (mat. 77372) entre la seva activitat municipal com a personal laboral 
Indefinit no fix amb la categoria professional de Tècnica Superior en Gestió, amb 
destinació a la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps de la Gerència 
Municipal, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior de Gestió (22FA1BIBA07), i 
l’activitat privada per compte d'altri d’assessorament jurídic a l’Associació en Defensa 
dels Drets de les Dones GENERA. 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. 

100. – (92/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Daniel Morera Schultes 
(mat. 76911) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per substitució 
amb la categoria professional de Gestor d'administració general, amb destinació a la 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori Districte de Gràcia, on ocupa el lloc de 
treball de Gestor d'Administració General (20FA2BIBA01), i l’activitat privada per 
compte propi de traducció i correcció de jocs de rol. 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. 

101. – (109/2022) APROVAR la convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Director/a 
del Museu del Disseny adscrit a la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de la 
Gerència de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i APROVAR les bases que han de 
regir aquesta convocatòria (I.D. S 08007010). PUBLICAR aquest acord i l’annex a la 
Gaseta Municipal, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web de 
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l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

102. – (111/2022) APROVAR la convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Director/a 
de Memòria, Història i Patrimoni de la Gerència de l’Institut de Cultura de Barcelona 
(ICUB) i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria (I.D. S 08004845). 
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. 

103. – (18003448L01-005) PRORROGAR per un període comprès des del 2.06.2022 fins al 
1.06.2023, el contracte 18003448L01-005 que té per objecte el manteniment dels 
elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals 
adscrits als diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 
2019-2021 (Lot 1: Gerència Recursos, Districte de Ciutat Vella), adjudicat a l'empresa 
UTE FAUS-MIATEC MANT.EDIF., amb NIF U67421511, per un import total de 
2.248.934,95 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 d'1.311.878,73 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 364.909,86 euros i import IVA de 76.631,07 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0601; un import net de 719.287,44 euros i 
import IVA de 151.050,36 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0705. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 937.056,22 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import net de 260.649,89 euros i import IVA de 54.736,48 amb tipus 
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0601; un import net de 
513.776,74 euros i import IVA de 107.893,11 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21200/93312 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

104. – (18003448L02-005) PRORROGAR per un període comprès des del 2.06.2022 fins al 
1.06.2023, el contracte 18003448L02-005 que té per objecte el manteniment dels 
elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals 
adscrits als diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 
2019-2021 (Lot 2: Gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
Districte de l'Eixample), adjudicat a l'empresa IMESAPI SA, amb NIF A28010478, per 
un import total de 2.064.528,74 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 d'1.204.308,43 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 632.309,50 euros i import IVA de 
132.784,99 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0200; 
un import net de 362.986,73 euros i import IVA de 76.227,21 amb tipus impositiu 21% 
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a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0602. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 
de l'esmentat contracte per un import de 860.220,31 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 259.276,23 euros i import IVA de 54.448,01 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0602; un import 
net de 451.649,64 euros i import IVA de 94.846,43 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0200, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

105. – (18003448L03-005) PRORROGAR per un període comprès des del 2.06.2022 fins al 
1.06.2023, el contracte 18003448L03-005 que té per objecte el manteniment dels 
elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals 
adscrits als diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 
2019-2021 (Lot 3: Gerència de Seguretat i Prevenció, Gerència d’Ecologia Urbana), 
adjudicat a l'empresa UTE API MOVILIDAD, SA-ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO 
AMBIENTE, S.A., amb NIF U88376264, per un import total d'1.585.023,19 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 
924.596,87 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 188.789,92 euros i import IVA de 39.645,88 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0500; un import net de 575.339,73 euros i 
import IVA de 120.821,34 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0400. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 660.426,32 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import net de 134.849,93 euros i import IVA de 28.318,49 amb tipus 
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0500; un import net de 
410.956,94 euros i import IVA de 86.300,96 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21200/93312 0400, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

106. – (18003448L04-005) PRORROGAR per un període comprès des del 2.06.2022 fins al 
1.06.2023, el contracte 18003448L04-005 que té per objecte el manteniment dels 
elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals 
adscrits als diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 
2019-2021 (Lot 4: Districte de Sants-Monjuïc, Districte de les Corts), adjudicat a 
l'empresa SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO SL, amb NIF B61563169, per un 
import total d'1.241.701,58 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 724.325,92 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 153.200,26 euros i import IVA de 32.172,06 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0604; un import 
net de 445.416,20 euros i import IVA de 93.537,40 amb tipus impositiu 21% a 



29/39
CCM 5/22 Presidencia

l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0603. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 
de l'esmentat contracte per un import de 517.375,66 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 109.428,76 euros i import IVA de 22.980,04 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0604; un import 
net de 318.154,43 euros i import IVA de 66.812,43 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0603, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

107. – (18003448L05-005) PRORROGAR per un període comprès des del 2.06.2022 fins al 
1.06.2023, el contracte 18003448L05-005 que té per objecte el manteniment dels 
elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals 
adscrits als diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 
2019-2021 (Lot 5: Districte de Sarrià-Sant Gervasi, Districte de Gràcia), adjudicat a 
l'empresa UTE FAUS-MIATEC MANT.EDIF.LOT 5 CON, amb NIF U67421529, per un 
import total d'1.005.084,34 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 586.299,20 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 268.525,58 euros i import IVA de 56.390,37 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0606; un import 
net de 216.019,21 euros i import IVA de 45.364,04 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0605. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 
de l'esmentat contracte per un import de 418.785,14 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 191.803,98 euros i import IVA de 40.278,84 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0606; un import 
net de 154.299,44 euros i import IVA de 32.402,88 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0605, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

108. – (18003448L06-005) PRORROGAR per un període comprès des del 2.06.2022 fins al 
1.06.2023, el contracte 18003448L06-005 que té per objecte el manteniment dels 
elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals 
adscrits als diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 
2019-2021 (Lot 6: Districte d’Horta-Guinardó, Districte de Nou Barris), adjudicat a 
l'empresa UTE FAUS-MIATEC MANT.EDIF.LOT 6 CON, amb NIF U67421552, per un 
import total d'1.912.669,67 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 d'1.115.723,98 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 497.531,22 euros i import IVA de 
104.481,56 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0608; 
un import net de 424.554,71 euros i import IVA de 89.156,49 amb tipus impositiu 21% 
a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0607. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 
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de l'esmentat contracte per un import de 796.945,69 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 355.379,44 euros i import IVA de 74.629,68 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0608; un import 
net de 303.253,36 euros i import IVA de 63.683,21 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0607, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

109. – (18003448L07-005) PRORROGAR per un període comprès des del 2.06.2022 fins al 
1.06.2023, el contracte 18003448L07-005 que té per objecte el manteniment dels 
elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals 
adscrits als diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 
2019-2021 (Lot 7: Districte de Sant Andreu, Districte de Sant Martí), adjudicat a 
l'empresa SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO SL, amb NIF B61563169, per un 
import total de 2.180.022,78 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 d'1.271.679,95 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 561.291,69 euros i import IVA de 
117.871,25 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0610; 
un import net de 489.683,48 euros i import IVA de 102.833,53 amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0609. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 908.342,83 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 400.922,64 euros i 
import IVA de 84.193,75 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0610; un import net de 349.773,92 euros i import IVA de 73.452,52 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0609, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

110. – (18003434L05-004) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003434L05-004 que té per objecte la contractació del lloguer de material 
d'infraestructures per als actes organitzats al Districte de les Corts Lot 5, adjudicat a 
l'empresa SERVEIS L'ESPECTACLE RULOT, SLU, amb NIF B67068874, per un import 
màxim de 22.033,00 euros IVA inclòs, d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 22.033,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 18.209,09 euros i import IVA de 3.823,91 amb tipus impositiu 21,00% a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0604. FIXAR en 910,45 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la 
declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui al departament de Contractació de la 
Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a 
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comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

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

Del Grup Municipal Ciutadans:

1. – (M1923/3872) Que comparegui el responsable del Govern municipal de l'àrea de 
Seguretat de l'Ajuntament per donar explicacions sobre les actuacions dutes a terme 
per part del Govern Municipal en relació amb els robatoris reiterats en habitatges 
situats a les zones de Pedralbes i Sarrià.

(Es tracta conjuntament amb el punt 2)

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

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

2. – (M1923/3882) Que comparegui el responsable del Govern Municipal per tal de donar 
compte de les actuacions que té previst realitzar el govern municipal per tal de fer 
front a la inseguretat que pateixen els veïns del districte de Sarrià-Sant Gervasi i Les 
Corts. 

(Tractada en el punt 1)

ES DÓNA PER TRACTADA
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III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (2021-0057) DESESTIMAR les al·legacions presentades durant el segon període 
d’informació pública al qual s’ha sotmès el Reglament de Participació Ciutadana, 
d’acord amb l’informe de la Direcció de Democràcia Activa que consta a l’expedient i 
es dona per reproduït al present acord. APROVAR definitivament Reglament de 
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona d’acord amb el text que consta a 
l’expedient. PUBLICAR el present acord així com el text íntegre del Reglament de 
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en la Gaseta Municipal i en el web de l’Ajuntament. 

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

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

4. – (102/2022) MODIFICAR l’annex 2 (relació de dotacions de llocs de treball) de l’Acord 
del Consell Plenari del 21 de desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial 
de Llocs de Treball, tal i com es detalla a l’annex, que consta a l’expedient. MODIFICAR 
l'annex 4 (taules retributives) de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es 
detalla a l’annex, que consta a l’expedient, amb data d’efectes 1 de gener de 2022. 
PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

Intervé la Sra. Ballarín.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú i Partit dels 
Socialistes de Catalunya, l'abstenció de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit 
Popular, Valents i regidora no adscrita Sra. Barceló i la reserva d'Esquerra 
Republicana.
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5. – (22XF0063) APROVAR l'expedient 22XF0063 de reconeixement de crèdit per part de 
l'Institut Municipal d'Informàtica per un import total de 349.497,88 euros (IVA inclòs), 
atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades l'any 2021 i no reconegudes
durant l'exercici corresponent, a favor de l'empresa Sistemas Informáticos Abiertos 
SAU, amb NIF A82733262 per les factures i els imports que consten a l’expedient. 
AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import total de 
349.497,88 euros (IVA inclòs), a favor de Sistemas Informáticos Abiertos, amb NIF 
A82733262, amb càrrec a la partida pressupostària D/0900/22799/92612 del 
pressupost de l'exercici 2022 de l'Institut Municipal d'Informàtica. NOTIFICAR el 
present acord a l'interessat. 

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

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

El Sr. Serra s’absenta de la sessió.

IV) Part decisòria / executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

6. – (516/2021 DSAJ) APROVAR INICIALMENT el Plànol de delimitació de les mesures de 
prevenció dels incendis forestals al municipi de Barcelona, elaborat d’acord amb el 
que disposa la normativa sectorial d’aplicació i SOTMETRE’L a informació pública pel 
període d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació del corresponent 
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal, a efectes 
de la presentació d’al·legacions. 

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

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

APROVADA
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c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

7. – (M1923/3866) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Acompanyar a la campanya que ha d’impulsar les 
mesures per reduir la contaminació acústica de la ciutat (Zones Tensionades 
Acústicament en Horari Nocturn), d’una altra paral·lela més intensiva, amb la voluntat 
d’acabar amb els focus de problemes de convivència, incivisme i excés de soroll que 
contempli diverses accions transversals, durant un mínim de 6 mesos consecutius. 
Tals accions haurien de ser, com a mínim: a. Reforçar la presència de Guàrdia Urbana 
durant un període mínim de 6 mesos amb dispositius de saturació policial i sancions 
administratives tal com disposen les ordenances municipals als llocs determinats com 
a zones tensionades. b. Coresponsabilitzar els gestors de locals amb terrassa o d’oci 
nocturn dels excessos generats en els seus espais, després de la col·locació dels 
sonòmetres previstos a la Mesura de Govern. c. Revisar les ordenances municipals per 
tal que les botigues d’alimentació no puguin vendre alcohol d’alta graduació ni 
begudes fredes de baixa graduació a partir de les 21h, així com ubicar les begudes 
alcohòliques en espais no visibles des del carrer. d. Acompanyar les accions d’una 
campanya de comunicació de gran difusió als mitjans de comunicació i amb 
senyalització específica en les Zones Tensionades Acústicament en Horari Nocturn, 
indicant de manera clara les activitats no permeses i el volum de soroll màxim 
acceptat i l’import de la sanció que li correspon a cada infracció. e. Crear un espai 
d’informació, comunicació i mediació amb els veïns, veïnes i entitats de les zones 
Zones Tensionades Acústicament en Horari Nocturn. f. Implementar un dispositiu de 
neteja específic de l’espai públic en l’horari de tancament de les activitats permeses. 
g. Aplicar mesures de pressió i sanció a la venda ambulant de begudes alcohòliques. 

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

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

APROVADA

El Sr. Rabassa s’absenta de la sessió.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

8. – (M1923/3893) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Que el Govern Municipal impulsi mesures de protecció 
del patrimoni històric de la ciutat, amb l’increment de la prevenció coordinant els 
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cossos de seguretat de la ciutat, aplicant estrictament l’Ordenança de mesures per 
fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona i creant 
operatius de vigilància en zones d’especial interès patrimonial, edificis catalogats i 
protegits. Que se’ns presenti un informe en la comissió del mes de setembre sobre els 
atacs i actes incívics que ha rebut el patrimoni de la ciutat en aquest mandat i les 
actuacions de seguretat dutes a terme per trobar-hi solució i prevenir futurs atacs i 
actes vandàlics. 

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

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

APROVADA

El Sr. Serra s’incorpora a la sessió.

Del Grup Municipal Ciutadans:

9. – (M1923/3873) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Que el Govern Municipal elabori, aprovi i apliqui un pla 
contra els botellots a la ciutat de Barcelona durant la campanya d'Estiu 2022, amb 
l'objectiu de lluitar contra l'incivisme i garantir el descans dels veïns. Així mateix, el pla 
ha de contemplar un augment de la presència d'agents de la Guàrdia Urbana, així com 
la coordinació d'efectius entre els diferents cossos policials.

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

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

APROVADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

10. – (M1923/3886) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda instar el govern municipal a que en els processos d’accés 
a la funció pública es garanteixi els drets dels ciutadans a utilitzar la llengua castellana
en condicions d’igualtat per tal de garantir els drets d’igualtat, mèrit i capacitat propis 
de l’accés a la funció pública. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Bou, Sendra, Vila, Sierra, Benítez, Barceló, Ballarín i 
Batlle.
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Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Ciutadans, Partit Popular, Valents i regidora no adscrita Sra. Barceló Verea i 
desfavorable d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya.

APROVADA

Del Grup Municipal Valents:

11. – (M1923/3879) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Instem el Govern Municipal a que creï una Unitat 
Especial de Metro de la GUB que tingui com a competència exclusiva el patrullatge del 
Metro de Barcelona durant l’horari de funcionament d’aquest servei, que es coordini 
amb altres cossos policials i amb els agents de Seguretat Privada ja existents. 

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

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

REBUTJADA

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya:

12. – (M1923/3880) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda que l’Ajuntament de Barcelona insti el Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya a que es garanteixi la dotació pressupostària 
suficient per la consolidació i manteniment en caràcter permanent del funcionament 
del segon Jutjat per delictes lleus a la ciutat de Barcelona. 

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

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

APROVADA

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

13. – (M1923/3870) Que el govern municipal, tenint en compte els alts nivells de risc per la 
seguretat personal, comunitària i viària, elabori una proposta que restringeixi al 
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màxim la circulació de Bici-taxis a la ciutat, i que ofereixi solucions socials als 
conductors. 

Intervenen els Srs. Zañartu i Batlle.

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

14. – (M1923/3895) Que el Govern Municipal presenti abans de la propera Comissió de 
Presidència l’informe de seguiment de l’Ordenança de mesures per fomentar i 
garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona. 

Intervenen els Srs. Martí Galbis i Batlle.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/3874) Que l'Ajuntament de Barcelona acati, compleixi i executi la sentència 
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, repeteixi la prova a l'aspirant 
de la Guàrdia Urbana a sergent i es comprometi a no tornar a vulnerar els drets 
lingüístics dels agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Intervenen els Srs. Sierra i Batlle.

ACCEPTAT

S’incorpora el Sr. Martí Grau.

Del Grup Municipal Partit Popular:

16. – (M1923/3885) Instar el govern municipal a informar a aquesta Comissió de l’estat en 
que es troben les converses amb el Govern de la Generalitat i l’Estat espanyol per a la 
reforma de la Carta Municipal de Barcelona, quina ha estat la proposta d’aquest 
govern municipal així com explicar els motius i els responsables del no compliment del 
Decret 252/2021, de 22 d’abril i impulsar-ne els seus continguts. 

Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Ballarín

ACCEPTAT

De Regidora no adscrita:

17. – (M1923/3849) Instem el Govern Municipal a augmentar les mesures de prevenció de 
botellots en la zona del districte de Sants Montjuïc (zona del Parc del Mirador i Parc de 
la Primavera) per tal de garantir que els veïns puguin descansar. 
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Intervenen la Sra. Barceló i el Sr. Batlle.

ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

18. – (M1923/3868) Quin és el motiu pel qual s’ha aprofitat un òrgan de participació 
ciutadana, com són els Consells de Barri, per presentar accions de ciutat, com ara la 
del Cuidem Barcelona, un cop ja estava aprovada i presentada públicament al Parc de 
la Ciutadella, en comptes de donar prioritat a la veu i les aportacions del veïnat? 

Intervenen la Sra. Gassol i el Sr. Serra.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

19. – (M1923/3894) Quin és el capteniment del Govern Municipal sobre l’ús que es dóna al 
Palauet Albèniz per part de la família reial espanyola? Quins usos públics ha donat al 
Palauet Albèniz en aquests dos mandats? Quants cops s’ha cedit a la família reial 
espanyola en aquest temps? A quins membres? Quin ha sigut el cost d’aquestes 
cessions? Continuarà permetent l’ús del Palauet Albèniz com a residència de la família 
reial espanyola? 

Intervenen els Srs. Martí Galbis i Martí Grau.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

20. – (M1923/3875) Quina opinió us mereix l'informe del Tribunal de Comptes publicat el 
28 d'octubre de 2021? Quins són els motius pels quals la compra, a través de 
contractes de subministrament de determinats productes sanitaris necessaris per fer 
front a la COVID-19, com el gel hidroalcohòlic i els guants de nitril, es va efectuar a un 
preu superior al dels altres Ajuntaments, i per què es va emprar el procediment 
d'emergència en contractacions l'objecte de les quals no obeïa a finalitats 
relacionades amb la COVID-19?

Intervenen el Sr. Sierra i la Sra. Ballarín.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

21. – (M1923/3884) Com té previst el govern municipal, dintre de l’àmbit de la seguretat i 
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de l’incivisme solucionar el tancament de les guinguetes i dels lavabos de la zona de 
Montjuïc abans de l’inici de la campanya d’estiu? 

Intervenen els Srs. Bou i Serra.

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

Intervé el Sr. Batlle.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14.11 h.
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