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

Sessió de 19 de gener de 2022

ACTA

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
de la Ciutat, el 19 de gener de 2022, s’hi reuneix la COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS 
DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ, en sessió ordinària, sota la 
presidència de l'Im. Sr.  Regidor Albert Batlle Bastardas. Hi assisteixen les Imes. Sres. i 
els Ims. Srs.: Jordi Martí Grau, Marc Serra Solé, Jordi Rabassa Massons, Laia Bonet 
Rull, Montserrat Ballarín Espuña, Elisenda Alamany i Gutiérrez, Jordi Coronas i 
Martorell, Gemma Sendra i Planas, Marina Gassol i Ventura, Jordi Martí Galbis, 
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.

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

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

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

S'obre la sessió a les 10.00 h.

Intervé el Sr. Batlle.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 15 de 
desembre de 2021, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la 
Comissió.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel 
Canvi i regidora no adscrita Sra. Barceló. APROVADA
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II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

1. – (s/n) De la gerent municipal, de 23 de novembre de 2021, que adjudica a FJM 
Advocats SL Profesional el contracte relatiu als serveis d'assessorament, assistència, 
representació i defensa en judici davant dels jutjats i tribunals de l'ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu i serveis de representació i defensa davant d'òrgans i 
tribunals administratius, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 242.000,01 
euros (IVA inclòs). 

2. – (20222000) De la gerent municipal, de 23 de novembre de 2021, que adjudica a 
Interface SA Feaccess SL el contracte relatiu al manteniment i suport informàtic de les 
aules d'informàtica i equips de gestió dels equipaments del districte de Sant Martí, per 
als exercicis 2022-2023, i per un import de 89.540,00 euros (IVA inclòs). 

3. – (20214096) De la gerent municipal, de 23 de novembre de 2021, que declara desert el 
contracte relatiu al manteniment preventiu i correctiu del túnel del foc, instal·lació 
d'entrenament de simulació de foc real per als membres del Servei de Prevenció, 
Extinció d'Incendis i Salvament i anul·la l'autorització de la despesa per un import de 
135.930,89 euros (IVA inclòs), amb càrrec als exercicis 2021-2023. 

4. – (20214090) De la gerent municipal, de 23 de novembre de 2021, que adjudica a 
Eguisof, SL el contracte relatiu al servei d'assistència veterinària als cavalls de la Unitat 
Muntada de la GUB, subministrament de productes farmacèutics i sanitaris i altres 
prestacions, estades temporals de descans, estades temporals de recuperació dels 
cavalls i custòdia dels cavalls retirats del servei en espais idonis i servei de ferramenta 
de les seves extremitats, lot 1, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 
206.987,44 euros (IVA inclòs). 

5. – (20010018) De la gerent municipal, de 23 de novembre de 2021, que prorroga per un 
període comprès des de l'1.01.2022 fins al 31.12.2022, el contracte relatiu als serveis 
d'impressió i manipulació de materials d'impremta per a les diferents activitats del 
districte de Nou Barris, anys 2020-2021 adjudicat a Vilar Abella, SL, per a l'exercici 
2022, i per un import de 40.800,00 euros (IVA inclòs). 

6. – (s/n) Del gerent de recursos, de 23 de novembre de 2021, que reajusta les anualitats 
de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 25.724,29 euros (IVA 
inclòs) del contracte relatiu al servei de correcció i traducció de textos especialitzats i 
la revisió de galerades per a les publicacions i continguts relacionats de la Direcció de 
Serveis Editorials de l'Ajuntament de Barcelona adjudicat a Linguaserve 
Internacionaliz. Serv., per als exercicis 2021-2023. 
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7. – (s/n) Del gerent de recursos, de 23 de novembre de 2021, que prorroga per un 
període comprès des de l'1.01.2022 fins al 31.12.2022 el contracte relatiu al 
subministrament de caixes de cartró per a l'arxiu definitiu de documentació 
administrativa als Arxius Municipals de Districte, l'Arxiu Municipal Contemporani de 
Barcelona, les dependències de la Gerència de Recursos i la Direcció del Sistema 
Municipal d'Arxiu, vigent fins al 31 de desembre de 221 adjudicat a Cartones 
Compactos, SL, per a l'exercici 2022, i per un import d'11.948,75 euros (IVA inclòs). 

8. – (20213011) De la gerent municipal, de 23 de novembre de 2021, que adjudica a Iplan 
Gestión Intergral, SL el contracte relatiu al servei de suport de gestió per al bon 
funcionament del Departament d'Obres i Manteniment del districte de Ciutat Vella, 
per als exercicis 2021-2022, i per un import de 45.407,57 euros (IVA inclòs). 

9. – (186/2019) De la gerent municipal, de 23 de novembre de 2021, que prorroga per un 
període comprès des de l'1.01.2022 fins al 31.12.2022, el contracte relatiu als serveis 
de manteniment de talussos i rieres als barris de muntanya del districte de Sarrià-Sant 
Gervasi adjudicat a Ambientalia World, SL, per a l'exercici 2022, i per un import de 
40.000,00 euros (IVA inclòs). 

10. – (187/2019) De la gerent municipal, de 23 de novembre de 2021, que prorroga per un 
període comprès des de l'1.01.2022 fins al 31.12.2022, el contracte relatiu als serveis 
de neteja del sotabosc, tala/poda d'arbres singulars i recollida de restes vegetals dels 
barris de muntanya del districte de Sarrià-Sant Gervasi adjudicat a La Cyca 
projects&Services, per a l'exercici 2022, i per un import de 40.000,00 euros (IVA 
inclòs). 

11. – (20203001) De la gerent municipal, de 23 de novembre de 2021, que amplia 
l'autorització i disposició de la despesa per un import de 30.003,40 euros (IVA inclòs) 
del contracte relatiu al lloguer de cabines sanitàries portàtils i urinaris de peu, inclosa 
la seva instal·lació, neteja, manteniment i retirada, per a festes, activitats i 
esdeveniments, així com per a la prevenció de conductes incíviques a la via pública del
districte de Ciutat Vella adjudicat a Toi Toi Sanitarios Móviles, SA, amb càrrec a 
l'exercici 2021. 

12. – (200500024) De la gerent municipal, de 23 de novembre de 2021, que prorroga per al 
període comprès entre l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2022, el 
contracte relatiu al subministrament i arrendament, sense opció de compra, d'11 
equips per a la impressió, escaneig i còpia de documents, així com el manteniment 
dels equips per als equipaments del districte de Les Corts adjudicat a Comercial 
Reprográfica y Maquinaria de Oficina, SA, per a l'exercici 2022, i per un import de 
13.997,28 euros (IVA inclòs). 

13. – (20219208) De la gerent municipal, de 23 de novembre de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al servei de vigilància, protecció i control d'accessos del recinte de Can Batlló, 
per als exercicis 2022-2024, i per un import de 338.643,89 euros (IVA inclòs). 
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14. – (2073/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 24 de novembre de 2021, 
que adjudica a Aliance Brother, SL el contracte relatiu al trasllat, moviment, 
desinsectació i neteja de col·leccions d'objectes, per als exercicis 2021-2022, i per un 
import de 26.499,00 euros (IVA inclòs). 

15. – (2073/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 24 de novembre de 2021, 
que adjudica a Museal SCP el contracte relatiu a l'inventari de presència i aplicació 
informàtica Col·leccions d'Objectes, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 
30.448,74 euros (IVA inclòs). 

16. – (3508/2018) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 24 de novembre de 2021, 
que autoritza la substitució del dipòsit de garantia del contracte relatiu a les obres de 
reurbanització dels parterres del carrer Cienfuegos constituït a la Tresoreria Municipal 
per Oserma 1992 Obras y Servicios, SL i, un cop dipositat el nou aval, cancel·lar i 
retornar el dipòsit de garantia per un import de 3.621,12 euros, constituït el 22 de 
gener de 20219, mitjançant retenció en el preu. 

17. – (2080/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 24 de novembre de 2021, 
que adjudica a Wcloc Saniberica, SL el contracte relatiu al subministrament de 
sanitaris portàtils per esdeveniments a la via pública del districte de Sant Andreu, per 
als exercicis 2022-2023, i per un import de 42.250,78 euros (IVA inclòs). 

18. – (20209401) Del gerent del districte de l'Eixample, de 24 de novembre de 2021, que 
prorroga per un període comprès des de l'1.12.2021 fins al 30.11.2022, el contracte 
relatiu al servei de disseny gràfic per a la difusió i divulgació d'activitats, actes i altres 
manifestacions del districte de l'Eixample, lot 1-actes i campanyes de ciutat, adjudicat 
a la Sra. Judith Valldosera Falo, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 
27.225,00 euros (IVA inclòs). 

19. – (20209401) Del gerent del districte de l'Eixample, de 24 de novembre de 2021, que 
prorroga per un període comprès des de l'1.12.2021 fins al 30.11.2022, el contracte 
relatiu al servei de disseny gràfic per a la difusió i divulgació d'activitats, actes i altres 
manifestacions del districte de l'Eixample, lot 2,- actes institucionals, adjudicat al Sr. 
Antonio Castro García, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 29.040,00 euros 
(IVA inclòs). 

20. – (20210056) Del gerent del districte de Gràcia, de 25 de novembre de 2021, que 
prorroga per un període de dotze mesos, comprès des de l'1.01.2022 fins al 
31.12.2022, el contracte relatiu a la revisió limitada dels comptes d'explotació del 
districte de Gràcia, per a l'exercici 2022, i per un import de 7.486,88 euros (IVA inclòs). 

21. – (20200174) Del gerent del districte de Gràcia, de 25 de novembre de 2021, que 
prorroga per un període de dotze mesos, comprès de l'1.01.2022 fins al 31.12.2022, el 
contracte relatiu al servei preventiu d'ambulàncies destinat a donar cobertura 
sanitària en les possibles incidències que es puguin produir en el desenvolupament 
d'activitats culturals, festives, socials i esportives, promogudes pel districte de Gràcia 
o en les quals hi presta la seva col·laboració, que puguin generar riscos per a la salut 
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de les persones, adjudicat a la Pau, SCCL, per a l'exercici 2022, i per un import de 
25.389,00 euros (IVA inclòs). 

22. – (20210008) Del gerent del districte de Gràcia, de 25 de novembre de 2021, que 
prorroga per un període de dotze mesos, comprès des de l'1.01.2022 fins al 
31.12.2022, el contracte relatiu al servei de control en els talls i restriccions de 
circulació de vehicles per facilitar la realització d'esdeveniments extraordinaris a la via 
pública al districte de Gràcia, adjudicat a Preventiva Servicios y Control, per a l'exercici 
2022, i per un import de 120.097,34 euros (IVA inclòs). 

23. – (0825/18) Del gerent de recursos, de 25 de novembre de 2021, que prorroga per un 
període comprès des del 29.12.2021 fins al 28.12.2022, el contracte relatiu al servei 
de coordinació de seguretat i salut i la coordinació d'activitats empresarials dels 
contractes d'obres que es gestionen per la gerència de Recursos de l'Ajuntament de 
Barcelona adjudicat a Copredije, SA, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 
37.164,89 euros (IVA inclòs). 

24. – (20213121) Del gerent del districte de l'Eixample, de 26 de novembre de 2021, que 
adjudica a Toi Toi Sanitarios Móviles, SA el contracte relatiu al lloguer de cabines 
sanitàries per a les fires de Nadal Sagrada Família (des del 27/11/2021 fins al 
23/12/2021) per a la fira de Sant Tomàs (des del 17/12/2021 fins al 23-01/2022) al 
districte de l'Eixample, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 8.779,45 euros. 

25. – (20209212) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 26 de novembre de 2021, 
que cancel·la i/o retorna al Sr. Arnau Boix Pla la garantia definitiva d'import 990,93 
euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a la 
dinamització del procés participatiu relatiu a la definició dels entorns de l'estació de 
Sants, amb càrrec a l'exercici 2021. 

26. – (190/2021) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 30 de novembre de 
2021, que adjudica a Taber Manegement, SL el contracte relatiu a la direcció d'obra i 
Coordinació de Seguretat i Salut per l'adequació i millora de 8 equipaments per 
corregir defectes de riscos laborals al districte de Sarrià-Sant Gervasi, per als exercicis 
2021-2022, i per un import de 5.989,50 euros. 

27. – (s/n) Del gerent de recursos, de 30 de novembre de 2021, que adjudica a Ecotaxi 
Barcelona, SL el contracte relatiu al servei de taxi per trasllat del personal municipal 
adscrit a les diferents gerències centralitzades i territorials de l'Ajuntament de 
Barcelona, en les seves funcions de representació, de l'acord basat en l'Acord Marc 
del Servei de taxi, per una durada des del dia 1.12.2021 fins al 31.10.23, sense 
possibilitat de pròrroga, amb càrrec als exercicis 2021-2023, i per un import de 
487.617,90 euros (IVA inclòs). 

28. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Coordinació Territorial i Esports, de 30 de 
novembre de 2021, que adjudica al Sr. Ricard Adán Milanes el contracte relatiu a la 
gestió del servei municipal d'esterilització de gats de carrer, situat al viver Tres Pins, 
per als exercicis 2021-2022, i per un import de 50.287,60 euros (IVA inclòs). 
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29. – (20010021) Del gerent del districte de Nou Barris, de 30 de novembre de 2021, que 
prorroga per un període comprès des del 21.01.2022 fins al 20.01.2023, el contracte 
relatiu a l'assistència tècnica del manteniment de l'espai urbà del districte 8è 
adjudicat a SGS Tecnos, SA, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 92.890,32 
euros (IVA inclòs). 

30. – (0003/15) Del gerent de recursos, de 30 de novembre de 2021, que cancel·la i/o 
retorna a Constraula Enginyeria i Obres SAU la garantia definitiva d'import 63.220,89 
euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al manteniment 
de via pública, al districte de l'Eixample, lot 2, amb càrrec a l'exercici 2021. 

31. – (21003700) Del gerent de recursos, de 30 de novembre de 2021, que adjudica a 
Aribau 70, SL el contracte relatiu a la redacció del projecte executiu per a la millora de 
l'envolupant i la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a l'Arxiu Municipal 
Contemporani de l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un 
import de 15.426,48 euros. 

32. – (s/n) Del gerent de recursos, de 30 de novembre de 2021, que reajusta les anualitats 
de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 248.205,72 euros (IVA 
inclòs) del contracte relatiu a les obres i el subministrament per a la instal·lació 
d'intrusió de diverses edificacions dins el recinte del Palauet Albéniz, situat a 
l'avinguda de l'Estadi, 65-69 de Barcelona adjudicat a Eurocatalana Obres i Serveis, SL, 
amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

33. – (s/n) Del gerent de recursos, de 30 de novembre de 2021, que inicia expedient, aprova 
el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu a 
les obres per rehabilitar un vestidor de personal a la planta cinquena de l'edifici Nou 
de l'Ajuntament de Barcelona, per a l'exercici 2022, i per un import de 95.732,34 
euros (IVA inclòs). 

34. – (21004382) Del gerent de recursos, de 30 de novembre de 2021, que adjudica a 
Bureau Veritas Inspección Testing, SLU el contracte relatiu a l'auditoria de projectes 
tècnics (revisió tècnica i documental) redactats a edificis de l'àmbit de gestió de la 
gerència de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per 
un import de 13.291,85 euros. 

35. – (21004261) Del gerent de recursos, de 30 de novembre de 2021, que adjudica a 
Pastisseries Faixat, SL el contracte relatiu als serveis de càtering per a esmorzars del 
govern municipal en Planaris ordinaris i extraordinaris i reunions del Consell Municipal 
i de menús de treball, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 16.680,51 euros. 

36. – (20222001) De la gerent municipal, d'1 de desembre de 2021, que adjudica a Avalion 
Innovation&Transformation el contracte relatiu al servei d'impressió, escaneig i còpia 
de documents en els equipaments de l'àmbit de gestió del districte de Sant Martí, per 
als exercicis 2023-2026, i per un import de 223.106,31 euros (IVA inclòs). 
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37. – (0687/19) Del gerent de recursos, d'1 de desembre de 2021, que cancel·la i/o retorna 
a Construcciones y Servicios Faus, S la garantia definitiva d'import 8.484,38 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a les obres de retirada 
d'amiant a set edificis municipals adscrits a la gerència de Recursos de l'Ajuntament 
de Barcelona, amb càrrec a l'exercici 2021. 

38. – (s/n) De la gerent municipal, d'1 de desembre de 2021, que prorroga per un període 
comprès des del 9.03.2022 fins al 8.03.2023, el contracte relatiu al servei per a la 
dinamització d'activitats lúdiques, dinamització del voluntariat i coordinació de la 
xarxa de cases d'acollida del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona, 
adjudicat a la Sra. Rosario Perea Buzón, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 
37.873,00 euros (IVA inclòs). 

39. – (590/18) Del gerent de recursos, d'1 de desembre de 2021, que cancel·la i/o retorna a 
Obres i Contractes Penta, SA la garantia definitiva d'import 12.883,91 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a les obres de 
sectorització de l'escala principal de l'edifici novíssim, a la plaça de Sant Miquel de 
Barcelona, amb càrrec a l'exercici 2021. 

40. – (20214423) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 2 de desembre de 2021, 
que adjudica a Mobimetal,SCP el contracte relatiu al subministrament de cadires 24 h 
per a la sala conjunta de comandament de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per als 
exercicis 2021-2022, i per un import de 21.554,03 euros (IVA inclòs). 

41. – (20224009) De la gerent municipal, de 2 de desembre de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al subministrament de material fungible sanitari, aliments i begudes per al 
Servei de protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament i per a Guàrdia 
Urbana, per als exercicis 2022-2024, i per un pressupost base de licitació de 
140.000,00 euros (IVA inclòs). 

42. – (20223000) De la gerent municipal, de 2 de desembre de 2021, que adjudica a On en 
Marcha Seguridad y Vigilancia, SL el contracte relatiu al control de tancament de 
solars i edificis municipals situats a l'àmbit territorial del districte de Sant Martí, per 
als exercicis 2022-2023, i per un import de 103.977,66 euros (IVA inclòs). 

43. – (1028/2021) De la gerent municipal, de 2 de desembre de 2021, que anul·la 
l'autorització de despesa per un import de 47.335,20 euros (IVA inclòs) del contracte 
relatiu al servei d'actualització i manteniment de documentació de coordinació 
d'activitats empresarials (CAE) i gestió d'aplicatius d'indicadors de tasques i contractes 
del districte de Sant Andreu i Serveis associats, per als anys 2021-2023. 

44. – (20211020) De la gerent municipal, de 2 de desembre de 2021, que modifica el 
contracte relatiu al servei d'impressió, escaneig i còpia de documents en els 
equipaments de l'àmbit de gestió del districte de Ciutat Vella adjudicat a Servicios 
Microinformática, SA, per un import de 364.103,52 euros (IVA inclòs) en el sentit 
d'ampliar el termini de finalització de les fases de transició de transformació del 
servei, fins al dia 15 de desembre de 2021. 
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45. – (009/20) De la gerent municipal, de 2 de desembre de 2021, que prorroga per un 
període comprès des de l'1.01.2022 fins al 31.12.2023, el contracte relatiu a la gestió, 
manteniment i emmagatzematge de recursos multimèdia per a la direcció de 
Comunicació, mitjançant una eina web, adjudicat a Metropolitana de Muntatges, SL, 
per als exercicis 2022-2023, i per un import de 44.140,80 euros (IVA inclòs). 

46. – (s/n) Del gerent de recursos, de 2 de desembre de 2021, que adjudica a XPS Arts 
Finals, SL el contracte relatiu al servei de retoc i tractament d'imatges per a llibres i 
documents que edita l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant la Direcció de Serveis 
Editorials, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 29.947,50 euros (IVA inclòs). 

47. – (s/n) Del gerent de recursos, de 2 de desembre de 2021, que adjudica a Voravit 
Roonthiva Buapom el contracte relatiu als serveis de conservació preventiva, 
restauracions curatives, actuacions de millora i difusió dels béns mobles del Palauet, 
per als exercicis 2021-2023, i per un import de 35.797,85 euros (IVA inclòs). 

48. – (s/n) Del gerent de recursos, de 2 de desembre de 2021, que adjudica a Crític, SCCL el 
contracte relatiu a l'encàrrec d'obra i drets d'explotació del llibre Històries de la 
Model, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 27.769,50 euros (IVA inclòs). 

49. – (0272/19) Del gerent de recursos, de 2 de desembre de 2021, que anul·la part de 
l'autorització i disposició de la despesa per un import de 16.348,99 euros (IVA inclòs) 
del contracte relatiu al subministrament i la gestió de xecs restaurant destinats als 
conductors del Parc Mòbil, adjudicat a Edenred España, SA, amb càrrec a l'exercici 
2021. 

50. – (s/n) Del gerent de recursos, de 2 de desembre de 2021, que adjudica a Fuentes y 
Ariza, SA. el contracte relatiu a les obres de reforma de les palntes tercera i quarta de 
l'edifici del carrer Escar, 1 de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un import 
de 302.047,74 euros (IVA inclòs). 

51. – (0986/19) Del gerent de recursos, de 2 de desembre de 2021, que anul·la part de 
l'autorització i disposició de la despesa no facturada per un import de 48.484,10 euros 
(IVA inclòs) del contracte relatiu a l'acord marc del servei de taxi per al trasllat del 
personal municipal en funcions de representació de l'Ajuntament de Barcelona, 
adjudicat a Ecotaxi Barcelona, SL, amb càrrec a l'exercici 2021. 

52. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Coordinació Territorial i Esports, de 2 de 
desembre de 2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la 
despesa per un import de 13.586,38 euros del contracte relatiu al subministrament de 
blat de moro tractat amb nicarbazina i servei per a la seva distribució i retirada per al 
control de la població de coloms a Barcelona, mitjançant la reducció de la natalitat 
amb nicarbazina, adjudicat a Zooethics Ethical Animal Projects, SL, amb càrrec als 
exercicis 2021-2022. 
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53. – (193/2021) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 2 de desembre de 
2021, que adjudica a Electro Acústica Condal, SA. el contracte relatiu a l'anàlisi i estudi
de les necessitats dels equipaments per a la realització de transmissions via streaming, 
per als exercicis 2021-2022, i per un import de 2.032,80 euros. 

54. – (195/2021) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 2 de desembre de 
2021, que adjudica a SM, Sistema Medioambientales, SL. el contracte relatiu a la 
formació a entitats del districte de Sarrià-Sant Gervasi per organitzar esdeveniments 
més sostenibles, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 3.362,50 euros. 

55. – (127/2021E) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 3 de desembre de 2021, 
que adjudica a Construcciones y Mejoras, SA. Torres el contracte relatiu a les obres 
per a la consolidació del magatzem dels Jardins del Doctor Pla i Armengol, al districte 
d'Horta-Guinardó, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 240.000,00 euros 
(IVA inclòs). 

56. – (s/n) Del gerent de recursos, de 3 de desembre de 2021, que inicia expedient, aprova 
el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al 
servei de suport per a la catalogació i reorganització d'espai del fons bibliogràfic del 
Servei de Documentació i Accés al Coneixement que l'Ajuntament de Barcelona té 
emmagatzemat al dipòsit cooperatiu de les Universitats Catalanes anomenat GEPA, 
amb càrrec als exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 66.178,49 
euros (IVA inclòs). 

57. – (s/n) Del gerent de recursos, de 3 de desembre de 2021, 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 2022-2023, i per un import de 120.000,00 euros (IVA 
inclòs). 

58. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Coordinació Territorial i Esports, de 3 de 
desembre de 2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la 
despesa per un import de 7.066,40 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei de 
recollida i reubicació d'eixams d'Abella mel·lífera a l'espai públic, adjudicat a Arnia 
Serveis Tècnics, SL, amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

59. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Coordinació Territorial i Esports, de 3 de 
desembre de 2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la 
despesa per un import de 3.275,94 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei de 
retirada i eliminació de Nius de Vespa asiàtica a l'espai públic, adjudicat a Lokimica, 
SA, amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

60. – (20210106) De la gerent municipal, de 6 de desembre de 2021, que adjudica a la 
Fundació Privada Inclusió Laboral Aura el contracte relatiu als serveis auxiliars de 
suport al funcionament i les activitats de la Seu del districte de Gràcia, de les Oficines 
administratives del carrer Francisco Giner, 46 i, puntualment, a altres equipaments 
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municipals del Districte, amb contractació reservada per a la inserció de col·lectius 
amb discapacitat i/o trastorn mental, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 
128.260,00 euros (IVA inclòs). 

61. – (1187/19) De la gerent municipal, de 7 de desembre de 2021, que prorroga per un 
període comprès des del 8.02.2022 fins al 7.02.2024, el contracte relatiu a la direcció 
artística-literària de la publicació Barcelona Metròpolis, editada per la direcció de 
Serveis Editorials, adjudicat a la Sra. Milagros Pérez Oliva, per als exercicis 2022-2024, 
i per un import de 35.600,00 euros. 

62. – (s/n) De la gerent municipal, de 7 de desembre de 2021, que adjudica a Pay By Call, SL. 
el contracte relatiu als serveis de IVR de pagament a través del telèfon del 010, per als 
exercicis 2022-2024, i per un import de 148.482,78 euros (IVA inclòs) 

63. – (s/n) Del gerent del districte de Nou Barris, de 7 de desembre de 2021, que inicia 
expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del 
contracte relatiu al servei de manteniment de la xarxa informàtica i telefònica dels 
equipaments del districte, per a l'exercici 2022, i per un pressupost base de licitació de 
22.250,00 euros (IVA inclòs). 

64. – (20210457) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 8 de desembre de 2021, que 
adjudica a Realizaciones Publicitarias Gama, SL. el contracter relatiu al 
subministrament d'elements publicitaris i producció d'altres elements de 
comunicació, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 15.427,49 euros. 

65. – (20214109) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 9 de desembre de 2021, 
que adjudica a C.P. Aluart, SL. el contracte relatiu al subministrament de roba interior 
ignífuga per a la Unitat de Reforç per a les Emergències i la Proximitat (UREP) de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 
29.454,39 euros (IVA inclòs). 

66. – (s/n) Del gerent de recursos, de 9 de desembre de 2021, que prorroga per un període 
comprès entre el 10.12.2021 fins a la formalització del contracte que ha de garantir la 
continuïtat del servei, l'adjudicació del qual ha estat objecte de recurs especial de 
contractació, si aquesta data és anterior, adjudicat a Zinet Media Global, SL, per als 
exercicis 2021-2022, i per un import de 126.687,00 euros (IVA inclòs). 

67. – (20200020) De la gerent municipal, de 9 de desembre de 2021, que prorroga per un 
període comprès des de l'1.01.2022 fins al 31.12.2022, el contracte relatiu al servei 
d'impressió de materials de difusió del districte de Gràcia, adjudicat a UAN-TU-TRI, 
SL., per a l'exercici 2021, i per un import de 61.710,00 euros (IVA inclòs). 

68. – (46/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 3 de 
desembre de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i 
excloses del concurs 46/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament de Projectes i Mitjans de la Gerència de Recursos. 
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69. – (47/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 3 de 
desembre de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i 
excloses del concurs 47/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament de Recursos, Distribució i Màrqueting de la Gerència de Recursos. 

70. – (48/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 3 de 
desembre de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i 
excloses del concurs 48/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament de Redacció de Continguts de la Gerència de Recursos. 

71. – (43/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 3 de 
desembre de 2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i 
excloses del concurs 43/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament de Transparència i Bones Pràctiques de la Gerència d'Àrea Agenda 2030, 
Transició Digital i Esports. 

72. – (44/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 3 de 
desembre de 2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i 
excloses del concurs 44/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament de Participació de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana. 

73. – (50/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 3 de 
desembre de 2021, que convoca un concurs per a la provisió de nou llocs de treball 
d'Administratiu/iva expert/a. 

74. – (51/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 3 de 
desembre de 2021, que convoca un concurs per a la provisió de set llocs de treball de 
Tècnic/a referent jurídic. 

75. – (52/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 3 de 
desembre de 2021, que convoca un concurs per a la provisió de trenta llocs de treball 
d'Administratiu-iva qualificats. 

76. – (53/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 9 de 
desembre de 2021, que Aprovar concurs de provisió per mobilitat voluntària 
horitzontal de llocs de treball d'Informador/a-Tramitador/a, adscrits a Oficines 
d'Atenció Ciutadana del Servei d'Atenció Presencial del Departament de Serveis 
Presencials de la Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana de la Gerència 
d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports. 

77. – (49/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 9 de 
desembre de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i 
excloses del concurs 49/2021-C per a la provisió de quatre llocs de treball de 
Lletrat/da consistorial. 

78. – (401/2021) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 9 de 
desembre de 2021, que convoca l'ampliació de diferents borses de treball de 
l'Ajuntament de Barcelona i aprova les bases que han de regir aquesta convocatòria. 
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79. – (45/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 13 de 
desembre de 2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i 
excloses del concurs 45/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament de Comunicació de la Gerència de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i 
Comunitat. 

80. – (22/2021-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21 de 
desembre de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en la lliure designació 22/2021-L per a la provisió 
d'un lloc de treball de Director/a d'Estratègia i Avaluació de la Gerència d'Àrea de 
Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. 

81. – (46/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 22 de 
desembre de 2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i 
excloses del concurs 46/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament de Projectes i Mitjans de la Gerència de Recursos. 

82. – (47/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 22 de 
desembre de 2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i 
excloses del concurs 47/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament de Recursos, Distribució i Màrqueting de la Gerència de Recursos. 

83. – (48/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 22 de 
desembre de 2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i 
excloses del concurs 48/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament de Redacció de Continguts de la Gerència de Recursos. 

Acords de la Comissió de Govern de 16 de desembre de 2021

84. – (260/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Bàrbara Ana 
Melenchón Serrano (mat. 71404) entre la seva activitat municipal com a funcionària 
de carrera amb la categoria professional de Gestora d'Administració General, amb 
destinació al Departament d’Informació i d’Atenció a Dones de la Gerència d'Àrea de 
Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, on ocupa el lloc de treball de Cap del 
Departament d'Informació i d'Atenció a Dones, i l’activitat privada per compte d'altri 
de vocal de la Junta de l'Associació A Tot Pulmó. 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. 
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85. – (331/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ignacio Robleda Vives 
(mat. 24932) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per substitució 
amb la categoria professional de Tècnic Superior d'Informació, amb destinació 
Departament de Redacció de Continguts de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc 
de treball de Tècnic Superior d'informació (22FA1BIBA12), i l’activitat privada per 
compte propi de tasques de periodisme i comunicació sobre xarxes socials i 
continguts. 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. 

86. – (17002464-005) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el 
30.06.2022, el contracte 17002464-005 que té per objecte els serveis de manteniment 
d’aparells elevadors dels edificis adscrits als Districtes i Gerències de l’Ajuntament de 
Barcelona, adjudicat a l'empresa Ascensores Ersce, SA, amb NIF A08277907, per un 
import total de 223.635,63 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 223.635,63 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 18.254,01 euros i import IVA de 3.833,34 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0610; un import 
net de 16.491,36 euros i import IVA de 3.463,18 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21300/93312 0609; un import net de 14.033,99 euros i import IVA 
de 2.947,14 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 
0608; un import net d'11.990,60 euros i import IVA de 2.518,02 amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0607; un import net de 15.719,27 
euros i import IVA de 3.301,05 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0606; un import net de 7.279,83 euros i import IVA de 1.528,77 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0605; un import net 
de 5.972,27 euros i import IVA de 1.254,18 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21300/93312 0604; un import net de 15.704,63 euros i import IVA 
de 3.297,97 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 
0603; un import net de 14.822,31 euros i import IVA de 3.112,68 amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602; un import net de 10.844,55 
euros i import IVA de 2.277,35 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0601; un import net de 2.662,34 euros i import IVA de 559,09 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500; un import net 
de 3.917,93 euros i import IVA de 822,76 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21300/93312 0400; un import net de 28.778,96 euros i import IVA 
de 6.043,58 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 
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0200; un import net de 625,90 euros i import IVA de 131,44 amb tipus impositiu 21% 
a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0707; un import net de 17.724,90 euros i 
import IVA de 3.722,23 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2022. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

87. – (17004824-007) PRORROGAR d’acord amb l’article 303 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el 30.06.2022, el LOT 1 
(Gerències) del contracte que té per objecte el manteniment de sistemes i 
instal·lacions de seguretat, contra incendis, comunicacions i grups de pressió en els 
edificis adscrits als districtes i gerències de l’Ajuntament de Barcelona, amb número 
17004824-007, adjudicat a l'empresa Sabico Seguridad SA, amb NIF A20202487, per 
un import total de 92.693,65 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 92.693,65 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 4.225,01 euros i import IVA de 887,25 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500; un import net 
de 13.302,03 euros i import IVA de 2.793,43 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21300/93312 0400; un import net de 42.468,34 euros i import IVA 
de 8.918,35 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 
0200; un import net de 581,15 euros i import IVA de 122,04 amb tipus impositiu 21% 
a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0707; un import net de 16.029,79 euros i 
import IVA de 3.366,26 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2022. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets
de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

88. – (20224015_21004464) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament i 
gestió de la Uniformitat Bàsica Operativa per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, 
d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de 
contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 21004464, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost 
base de licitació de 5.143.571,52 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 9.351.948,24 
euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
despesa, amb pressupost net 4.250.885,56 euros i import de l'IVA de 892.685,96 
euros, al tipus del 21%, i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.285.892,88 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22104/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 2.571.785,76 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13211 0400, un 
import (IVA inclòs) d'1.285.892,88 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22104/13211 0400, sotmès a la condició suspensiva 
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d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents atès que 
l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

89. – (35/2021/DSSG) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Bondia Garcia 
entre la seva activitat municipal com a personal eventual, desenvolupant el lloc de 
treball de Síndic de Greuges de Barcelona (codi SB01), i l’activitat pública com a 
professor associat a temps parcial de la Facultat de Dret de la Universitat de 
Barcelona, per al curs acadèmic 2021-2022, des del 25/11/2021 fins al 
14/09/2022. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 22 de desembre de 2021

90. – (383/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alberto López Pancorbo 
(mat. 27311) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de 
Bombers de Montjuïc de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat 
pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2021, establertes en l’article 
19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal 
al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 
i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació 
a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 
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91. – (384/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Gemma Font 
Garcia (mat. 78404) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera 
amb la categoria professional de Bombera Accés SPEIS (codi de lloc: 16FC2BIBA03), 
amb destinació al Parc de Bombers de la Vall d'Hebrón de la Gerència d’Àrea de 
Seguretat i Prevenció, i l’activitat privada per compte d’altri com a formadora en 
emergències a l’empresa Gep&Risk112 SL. La Sra. Font no podrà formar part ni 
intervenir o assessorar en els tribunals de selecció de processos d’oferta pública, ni en 
cap altre tribunal de processos selectius vinculats a l’àmbit de l’SPEIS. La dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent 
a l’Administració Pública, i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La Sra. Font, 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’SPEIS, de l’Acord regulador vigent de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i 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. 

92. – (386/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Diana Vovelle Casas 
(mat. 21760) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la 
categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament d'Obres i Manteniment del Districte de Sant Martí, on ocupa el lloc de 
treball de Cap de Departament d'Obres i Manteniment (26FAXCCCD01), i una activitat 
privada per compte propi com a arquitecta. Per tal d'evitar possibles coincidències 
entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada 
d’arquitectura, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. 
La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

93. – (42/2021 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos Muñoz Gallego 
(mat. 5100038), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant 
amb la categoria professional de Gestor d'Administració General, amb destinació 
Servei del Contenciós de l’IMH del Departament de Reclamacions de tributs, 
Contenciós i Devolucions de la Direcció Jurídica Tributària de l’Institut Municipal 
d’Hisenda, on ocupa el lloc de treball de Gestor d'Administració General 
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(20FA2BIBA01), i una activitat privada per compte propi com a traductor de castellà, 
català, portuguès i anglès. 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. 

94. – (2021/486 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada del Sr. Jordi Figaró Voltà 
(mat. 3002946) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa 
amb la categoria professional de Professor de Música, amb destinació al Conservatori 
Municipal de Música de Barcelona i a l’Escola Municipal de Música de l’Eixample de 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona d'aquest Ajuntament, desenvolupant el 
lloc de treball de Professor de Música (24FA1BIBA01), i l’activitat pública com a 
Professor de Música a l’Escola Superior de Música de Catalunya. 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, i en especial amb el 
compliment de les seves jornades i horari de treball a les Escoles de Música de 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. 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. 

95. – (403/2021) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Direcció de Serveis 
d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de la Gerència d'Àrea d'Economia, 
Recursos i Promoció Econòmica, tal i com es detalla als annexos que consten a 
l’expedient. PUBLICAR aquest acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

96. – (17004830-006) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el 
30.06.2022, el contracte 17004830-006 que té per objecte el LOT 2 (Districtes) del 
contracte que té per objecte el manteniment de sistemes i instal·lacions de seguretat, 
contra incendis, comunicacions i grups de pressió en els edificis adscrits als districtes i 
gerències de l’Ajuntament de Barcelona, adjudicat a l'empresa INV PROTECCION SL, 
amb NIF B85582013, per un import total de 296.389,70 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 296.389,70 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
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pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 30.641,11 euros i 
import IVA de 6.434,63 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0609; un import net de 29.978,44 euros i import IVA de 6.295,47 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608; un import net 
de 34.582,74 euros i import IVA de 7.262,38 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21300/93312 0610; un import net de 26.037,51 euros i import IVA 
de 5.467,88 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 
0607; un import net de 24.721,58 euros i import IVA de 5.191,53 amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606; un import net de 15.971,74 
euros i import IVA de 3.354,07 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0605; un import net de 14.160,73 euros i import IVA de 2.973,75 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0604; un import net 
de 18.942,04 euros i import IVA de 3.977,83 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21300/93312 0603; un import net de 24.481,62 euros i import IVA 
de 5.141,14 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 
0602; un import net de 25.432,65 euros i import IVA de 5.340,86 amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0601, condicionat a l'existència de 
crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

97. – (19000462-004) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte 
19000462-004 que té per objecte el servei de coordinació en matèria de seguretat i 
salut i de coordinació d’activitats empresarials corresponents dels contractes 
relacionats amb la neteja i el manteniment dels edificis i del manteniment de la via 
pública dels 10 districtes i de 4 Gerències de l’Ajuntament de Barcelona, adjudicat a 
l'empresa COPREDIJE, SA, amb NIF A82003815, per un import màxim de 25.804,70 
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 25.804,70 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec 
a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 2.648,68 euros i import IVA de 556,22 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0610; un import net de 2.272,76 euros i 
import IVA de 477,28 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22703/93312 0609; un import net de 1.391,46 euros i import IVA de 292,21 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0608; un import net 
de 1.267,14 euros i import IVA de 266,10 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/93312 0607; un import net de 763,10 euros i import IVA de 
160,25 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0606; un 
import net de 670,55 euros i import IVA de 140,82 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0605; un import net de 1.585,14 euros i 
import IVA de 332,88 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22703/93312 0604; un import net de 2.173,76 euros i import IVA de 456,49 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0603; un import net 
de 1.455,29 euros i import IVA de 305,61 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/93312 0602; un import net de 804,40 euros i import IVA de 
168,92 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0601; un 
import net de 214,42 euros i import IVA de 45,03 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
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pressupostària D/22703/93312 0500; un import net de 1.035,77 euros i import IVA de 
217,51 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0400; un 
import net de 2.987,66 euros i import IVA de 627,41 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22703/93312 0200; un import net de 2.056,07 euros i 
import IVA de 431,77 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22703/93312 0705. FIXAR en 1.066,31 euros l'import del reajustament de la 
garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que formalitzi en el termini de 15 
dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

98. – (21XC0368) APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la Fundació BCN Formació Professional per al desenvolupament de 
projectes i programes relacionats amb la formació professional, la inserció laboral i la 
innovació; FACULTAR l'Il·lma. Sra. Laia Bonet Rull, tercera tinent d’Alcaldia de 
l'Ajuntament de Barcelona per a la signatura d'aquest conveni, així com la de tots 
aquells documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 30 de desembre de 2021

99. – (382/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergio Zapater Rivera 
(mat. 24518) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Sergent SPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al Parc de 
Bombers de Llevant de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública 
com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 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. 

100. – (385/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergi Barbany Gracia 
(mat. 26427) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
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categoria professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de 
Bombers de Sant Andreu de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat 
pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 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. 

101. – (395/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergio Martínez Campos 
(mat. 24675) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Sergent SPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al Parc de 
Bombers de Montjuïc de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat 
pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2021, establertes en l’article 
19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal 
al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 
i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació 
a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció.
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102. – (396/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Gimeno Gallén 
(mat. 22558) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Sotsoficial SPEIS (codi lloc: 22FC1CICD02), i adscrit al Parc de 
Bombers de Montjuïc de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat 
pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 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. 

103. – (43/2021 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada al Sr. Rafael de Olañeta de 
Fernández-Grande (mat. 5061066) entre la seva activitat municipal com a Director 
d'Inspecció Tributària de l’Institut Municipal d’Hisenda, amb el codi de lloc 
28FA1CLCD01, amb la categoria professional de Tècnic d’Administració General, i 
l’activitat pública com a professor associat a temps parcial de la Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 2021-22 des del 15/09/2021 fins al 
14/09/2022. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

104. – (44/2021 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Luis Miguel Cantero 
García (mat. 5062329) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera 
amb la categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació a la Direcció 
d’Inspecció Tributària de l’Institut Municipal d’Hisenda, on ocupa el lloc de treball de 
Cap de Departament de Planificació i Control (26FAXCCCD01), i una activitat privada 
per compte propi d’advocat i assessorament jurídic. No podrà ostentar, per sí mateix 
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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 demés previsions que es contenen en la Llei 
53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

105. – (432/2021) DECLARAR que la reposició de places vacants no posa en risc el 
compliment de l’objectiu de l’estabilitat pressupostària, en el termes d’allò previst a 
l’article 19 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021; APROVAR 
l’Oferta Pública d’ocupació de 372 places per a l’exercici 2021 en règim funcionarial en 
els següents termes: 35 places de Gestió d’Administració General (grup A, subgrup 
A2) de l’escala d’administració general, sots escala gestió; 26 places d’Auxiliar 
Administratiu/va (grup C, subgrup C2) de l’escala d’administració general, sots escala 
d’administració general; 12 places de TM Arquitectura (grup A, subgrup A2) de l’escala 
d’administració especial, sots escala tècnica; 15 places de TM d’Educació Social (grup 
A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 6 places de TM 
Treball Social (grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, sots escala 
tècnica; 23 places de TM Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) (grup A, 
subgrup A2) de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 22 places de 
Mestres (grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 
7 places de TS Arquitectura (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració 
especial sots escala tècnica; 8 places de TS Economia (grup A, subgrup A1) de l’escala 
d’administració especial, sots escala tècnica; 8 places de TS Gestió (grup A, subgrup 
A1) de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 29 places de TS Psicologia 
(grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 12 
places de TS Dret (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sots escala 
tècnica; 13 places de TS Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) (grup A, 
subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 22 places de TS 
Professor/a d’Educació Secundaria (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració 
especial, sots escala tècnica; 114 places d’Agent de la Guàrdia Urbana (grup C, 
subgrup C2) de la l’escala d’administració especial, sots escala serveis especials, classe 
policia local; 4 places d’Intendent/a de la Guàrdia Urbana (grup A, subgrup A1) de la 
l’escala d’administració especial, sots escala serveis especials, classe policia local; 5 
places d’Inspector/a de la Guàrdia Urbana (grup A, subgrup A1) de la l’escala 
d’administració especial, sots escala serveis especials, classe policia local; 11 places 
de Bomber/a , (grup C, subgrup C2) de la l’escala d’administració especial, sots escala 
serveis especials, classe de serveis d’extinció d’incendis; APROVAR l’Oferta Pública 
d’ocupació de 9 places per a l’exercici 2021 en règim laboral en els següents termes: 5 
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places d’Ajudant de Serveis Auxiliars, del grup 1 de tasques de suport a l’Administració 
Municipal, agrupacions professionals; 2 places de TS Salud Pública, del grup 2 
tasques de caràcter tècnic subgrup A1; 2 places de T. Auxiliar de Institucions Culturals, 
del grup 1 de tasques de suport a l’Administració Municipal, subgrup C1; APROVAR 
l’Oferta Pública d’estabilització de l’ocupació temporal 2021 de 1.019 places per a 
l’exercici 2021 en règim funcionarial en els següents termes: 90 places de Gestió 
d’Administració General (grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració general, 
sots escala gestió; 171 places d’Auxiliar Administratiu/va (grup C, subgrup C2) de 
l’escala d’administració general, sots escala d’administració general; 61 places de 
Subaltern/a (Agrupacions professionals) de l’escala d’administració general, sots 
escala subalterna; 3 places de TS Arquitectura i Enginyeria (grup A, subgrup A1) de 
l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 27 places de TS 
Arquitectura (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sots escala 
tècnica; 16 places de TS Enginyeria (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració 
especial, sots escala tècnica; 3 places de TS Ciències (grup A, subgrup A1) de l’escala 
d’administració especial, sots escala tècnica; 4 places de TS d’Art i Història (grup A, 
subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 12 places de TS 
Arxivística (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sots escala 
tècnica; 39 places de TS Professor/a d’Educació Secundaria (grup A, subgrup A1) de 
l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 7 places de TS Professor/a d’Arts 
Plàstiques i Disseny (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sots 
escala tècnica; 15 places de TS Psicologia (grup A, subgrup A1) de l’escala 
d’administració especial, sots escala tècnica; 3 places de TS Pedagogia (grup A, 
subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; - 56 places de TS 
Informació (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sots escala 
tècnica; 80 places de TS Dret (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial, 
sots escala tècnica; 57 places de TS Gestió (grup A, subgrup A1) de l’escala 
d’administració especial, sots escala tècnica; 16 places de TS Economia (grup A, 
subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 10 places de TS 
Organització (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sots escala 
tècnica; 1 plaça de TS Informàtica (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració 
especial, sots escala tècnica; 15 places de TS Tecnologies de la Informació i 
Comunicació (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sots escala 
tècnica; 11 places de TM Tecnologies de la Informació i Comunicació (grup A, subgrup 
A2) de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 30 places de TM 
Arquitectura (grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, sots escala 
tècnica; 24 places de TM Enginyeria (grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració 
especial, sots escala tècnica; 52 places de TM Treball Social (grup A, subgrup A2) de 
l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 73 places de TM Educació Social 
(grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 18 places 
de Mestres (grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, sots escala 
tècnica; 1 plaça de Mestre Taller d’Arts plàstiques i Disseny (grup A, subgrup A2) de 
l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 13 places de Professor/a 
Tècnic/a de FP (grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, sots escala 
tècnica; 4 places de TM SPEIS (grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració 
especial, sots escala serveis especials, classe de serveis d’extinció d’incendis; 94 places 
d’Educador/a d’escola Bressol (grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració 
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especial, sots escala tècnica; 13 places de T. Aux. Activitats Socials (grup C, subgrup 
C1) de l’escala d’administració especial, sots escala administrativa; PUBLICAR en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i COMUNICAR-HO a la Direcció General 
d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions públiques; DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

106. – (18003434L01-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.02.2022 fins el 
31.01.2023, el contracte 18003434L01-004 que té per objecte el contracte relatiu al 
lloguer de material d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes 
culturals i populars dels Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 1- Districte 
Ciutat Vella adjudicat a l'empresa Serveis Del Espectacle Focus, SA, amb NIF 
A58116369, per un import total de 363.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 20.000,00 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 16.528,93 euros i import IVA de 3.471,07 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0601, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
343.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
283.471,07 euros i import IVA de 59.528,93 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0601, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

107. – (18003434L05-003) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.02.2022 fins el 
31.01.2023, el contracte 18003434L05-003 que té per objecte el lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020, Lot 5-Districte de les Corts adjudicat a 
l'empresa Serveis per l'Espectacle Rulot, SLU, amb NIF B67068874, per un import total 
de 110.164,99 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta 
en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 9.180,42 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 7.587,12 euros i import IVA de 1.593,30 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0604, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 100.984,57 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 83.458,32 euros i import IVA de 17.526,25 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0604, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2022. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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108. – (18003434L06-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.02.2022 fins el 
31.01.2023, el contracte 18003434L06-004 que té per objecte el lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020, Lot 6-Districte Sarrià- Sant Gervasi, 
adjudicat a l'empresa Serveis per l'Espectacle Rulot, SLU, amb NIF B67068874, per un 
import total de 121.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 8.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 6.611,57 euros i import IVA de 1.388,43 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0605, 
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 
113.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
93.388,43 euros i import IVA de 19.611,57 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0605, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

109. – (18003434L07-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.02.2022 fins el 
31.01.2023, el contracte 18003434L07-004 que té per objecte el lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020, Lot 7 - Districte de Gràcia, adjudicat a 
l'empresa Serveis per l'Espectacle Rulot, SLU, amb NIF B67068874, per un import total 
de 217.800,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta 
en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 7.500,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 6.198,35 euros i import IVA de 1.301,65 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0606, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 210.300,00 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 173.801,65 euros i import IVA de 36.498,35 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0606, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2022. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

110. – (18003434L08-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.02.2022 fins el 
31.01.2023, el contracte 18003434L08-004 que té per objecte el lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020, Lot 8- Districte d’Horta-Guinardó adjudicat 
a l'empresa Serveis per l'Espectacle Rulot, SLU, amb NIF B67068874, per un import 
total de 247.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per 
un import de 6.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a 
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l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 4.958,68 euros i import IVA de 1.041,32 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0607, 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 241.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 199.173,55 euros i import IVA de 41.826,45 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0607, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2022. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

111. – (18003434L09-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.02.2022 fins el 
31.01.2023, el contracte 18003434L09-004 que té per objecte el lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020, Lot 9-Districte de Nou Barris, adjudicat a 
l'empresa Serveis de l'Espectacle Focus, SA., amb NIF A58116369, per un import total 
de 350.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta 
en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 20.000,00 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 16.528,93 euros i import IVA de 3.471,07 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0608, 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 330.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 272.727,27 euros i import IVA de 57.272,73 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0608, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2022. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

112. – (18003434L10-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.02.2022 fins el 
31.01.2023, el contracte 18003434L10-004 que té per objecte el lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020, Lot 10-Districte de Sant Andreu, adjudicat a 
l'empresa La Llauna, SCCL, amb NIF F58184201, per un import total de 170.000,00 
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 14.166,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
d'11.707,44 euros i import IVA de 2.458,56 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0609, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 155.834,00 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 128.788,43 euros i import IVA de 27.045,57 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0609, condicionat a l'existència de crèdit 
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adequat i suficient del pressupost 2022. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

113. – (18003434L11-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.02.2022 fins el 
31.01.2023, el contracte 18003434L11-004 que té per objecte lloguer de material 
d'infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i populars dels 
Districtes durant el període de 2019-2020, Lot 11-Districte de Sant Martí, adjudicat a 
l'empresa LA LLAUNA, SCCL, amb NIF F58184201, per un import total de 266.617,00 
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 12.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 9.917,36 euros i import IVA de 2.082,64 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0610, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 254.617,00 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 210.427,27 euros i import IVA de 44.189,73 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0610, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2022. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

114. – (19001291L01-002) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el 
31.12.2022, el contracte 19001291L01-002 que té per objecte el lloguer de material 
d’infraestructures (estructures no permanents desmuntables, mobiliari, elements 
addicionals i material de so i il·luminació) necessari pel desenvolupament dels actes 
promoguts pels districtes o per entitats i associacions veïnals, comercials o 
empresarials, incloent transport, muntatge i tècnics per a la seva instal·lació i 
desmuntatge (Lot 1 Districte de l'Eixample-Oficina Promoció Econòmica) durant el 
període 2019-2020" adjudicat a l'empresa INICIATIVES EVENTS SL, amb NIF 
B64709363, per un import total de 34.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 34.000,00 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 28.099,17 euros i import IVA de 5.900,83 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20500/92412 0602, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió .de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

115. – (19001291L02-005) PRORROGAR per un període comprès des del 6.02.2022 fins el 
5.02.2023, el contracte 19001291L02-005 que té per objecte el lloguer de material 
d’infraestructures (estructures no permanents desmuntables, mobiliari, elements 
addicionals i material de so i il·luminació) necessari per al desenvolupament dels actes 
promoguts pels districtes o per entitats i associacions veïnals, comercials o 
empresarials, incloent transport, muntatge i tècnics per a la seva instal·lació i 
desmuntatge (Lot 2: Districte de Sants-Montjuïc), adjudicat a l'empresa Iniciatives 
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Events SL, amb NIF B64709363, per un import total de 190.000,00 euros (IVA inclòs), 
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 29.556,17 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 24.426,59 euros i import 
IVA de 5.129,58 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 
0603, 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 
160.443,83 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 
132.598,21 euros i import IVA de 27.845,62 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0603, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

116. – (17005597-004) PRORROGAR per un període màxim de nou mesos, comprès des de l'1 
de gener de 2022 fins al 30 de setembre de 2022, el contracte núm. 17005597 que té 
per objecte els Serveis de control d'accessos a la Seu del Districte de Gràcia, adjudicat 
a l'empresa CAN CET CENTRE D'INSERCIÓ SOC.LAB., amb NIF B60759644, per un 
import total de 36.242,15 euros (IVA inclòs). La present pròrroga s’acorda pel període 
màxim establert a l’article 29.4 de la LCSP amb motiu de l’anunci de recurs especial 
davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP ) per part de 
l’empresa CAN CET CENTRE D'INSERCIÓ SOC.LAB, contra l’adjudicació del contracte 
núm. 21001604, destinat a substituir l’actual prestació. En conseqüència, la pròrroga 
del contracte 17005597 quedarà sense efectes en el moment en que cessi l’actual 
impediment per a l’inici de l’execució del contracte 21001604, extinció per venciment 
que serà advertida a l’actual prestador amb una antelació mínima de 10 dies. 
AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de l'empresa CAN CET CENTRE D'INSERCIÓ SOC.LAB., 
amb NIF B60759644 la despesa de l'esmentat contracte per un import de 36.242,15 
euros, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2022 i amb càrrec a la partida i 
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 29.952,19 euros i import 
IVA de 6.289,96 euros, amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22719/92011 0606, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2022. NOTIFICAR l'adjudicatari en el termini màxim dels 10 dies hàbils 
següents a què hagi estat acordat i simultàniament es publicarà en el perfil de 
contractant. DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció.

Acords de la Comissió de Govern de 13 de gener de 2022

117. – (392/2021 ) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Mompió 
Gallart (mat. 79140) entre la seva activitat municipal com a personal eventual amb 
destinació a la Regidoria d’Educació, on ocupa el lloc de treball de Cap de Gabinet 
(26EEESNEV04), i l’exercici de l’activitat privada per compte propi de consultoria, 
tallers i formacions en temes d'igualtat, lideratge i orientació professional. 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 
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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. 

118. – (406/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laia Costa Marzal 
(mat. 76572) 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 Drets de Ciutadania de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Dret 
(22FA1BIBA15), i l’activitat privada per compte propi com a advocada i assessorament 
jurídic i psicosocial. 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 
demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

119. – (407/2021 ) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Javier Vicient Giron (mat. 
25934) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de Bombers de 
Montjuïc de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a 
professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit 
de 75 hores anuals de formació en l’any 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 
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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. 

120. – (409/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Vico 
Castarnado (mat. 73271) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina 
per vacant amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb 
destinació al Departament d'Obres i Manteniment del Districte d'Horta-Guinardó, on 
ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Arquitectura (22FA1BIBA04), i l’exercici 
d’una segona activitat docent, concretament com a tutora acadèmica de la 
Diplomatura de Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic 2021-2022, des del gener de 2022 
fins al juny de 2022. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i 
haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La dedicació 
professional total entre ambdues activitats, la que es proposa autoritzar com a tutora 
acadèmica de la Diplomatura de Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic 2020-2021, i la que es va 
autoritzar per la Comissió de Govern en data 19/11/2020, de l’exercici de l’activitat 
privada per compte propi d’arquitecta, no podrà superar la meitat de la jornada 
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública atès l’article 13 de la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 
de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

121. – (414/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Maria Heras Quílez 
(mat. 22117) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de 
Bombers de la Zona Franca de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat 
pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 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 
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d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació 
a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

122. – (12/2021 IMHAB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert Ezquerra 
Merino (mat. 11007020) entre la seva activitat municipal com a contractat laboral 
subrogat amb la categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació a la 
Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació 
de Barcelona, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Dret (codi 
22FA1BIBA15), i l’activitat privada per compte propi com a advocat. No podrà 
ostentar, per sí mateix o mitjançant substitut, la representació i defensa d'interessos 
contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o 
desenvolupar les activitats pròpies de la professió en aquells assumptes o 
procediments en els que l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i demés previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

123. – (2/2022) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Gerència d’Ecologia Urbana, 
tal i com es detalla a l’annex que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord en la 
Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal
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III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

1. – (040/2021) DEIXAR sense efecte el nomenament de la Sra. Natàlia Ferré Giró com a 
Adjunta al Síndic de Greuges de Barcelona. NOMENAR la Sra. Eva Maria Garcia Chueca 
Adjunta al Síndic de Greuges de Barcelona. 

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

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

2. – (1/2022) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 
2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla a 
l’annex, que consta a l’expedient. APROVAR l'increment del 2% de les taules
retributives municipals respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021 i amb efectes 
d'1 de gener de 2022 d'acord amb el que preveu la Llei 22/2021 de 28 de desembre 
de Pressupostos Generals de l'Estat, i conseqüentment 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; AUTORITZAR a les entitats del sector públic municipal a qui no 
resulti d'aplicació les vigents taules retributives de l'Ajuntament de Barcelona a aplicar 
un increment del 2% a les retribucions del personal d'acord amb la llei 22/2021 de 28 
de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat; PUBLICAR aquest acord i els seus 
annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

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

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

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (2021-0057) APROVAR inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Barcelona d’acord amb l’establert a l’article 111 del Reglament 
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona (ROM); SOTMETRE’L a informació 
pública per un període de 30 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació 



CCM 1/22 Presidencia 33/39

del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’acord 
amb l’establert als articles 49.b) de Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local i 112 del ROM. 

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

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

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

4. – (M1923/3103) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda instar el govern municipal a: PRIMER.- Presentar un 
informe a la propera comissió i compareguin per explicar-lo, amb temps suficient 
d’intervenció per part de l’oposició, on s’analitzin detalladament les causes i es 
proposi un pla de prevenció, davant els múltiples incendis esdevinguts en pisos i locals 
de la ciutat de Barcelona. SEGON.- Dotar al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis 
de Barcelona dels mitjans necessaris per tal de realitzar un pla d’inspeccions a les 
finques més antigues de la ciutat i n’avaluïn els riscos, i tinguin en compte els casos de 
pobresa energètica, risc d’esfondraments, calcinacions, salubritat i seguretat de les 
finques inspeccionades, i que prenguin les mesures necessàries per tal de garantir la 
seguretat del veïnat. TERCER.- Que s’informi de la relació entre els incendis als 
habitatges i infrahabitatges i les condicions socials i econòmiques. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/3103) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda instar al govern municipal a: PRIMER.- Presentar un 
informe als grups municipals de l’oposició i comparèixer per explicar-lo, amb temps 
suficient d’intervenció per part de l’oposició, on s’analitzin detalladament les causes 
dels incendis esdevinguts en pisos i locals de la ciutat de Barcelona en els darrers 
dies, i s’exposin les línies, actuals i futures, d’actuació en prevenció d’incendis en 
immobles. SEGON.- A parit de l’informe presentat, estudiar la necessitat i la viabilitat, 
amb el conjunt de serveis implicats de l’Ajuntament i de la Generalitat ( SPEIS, Drets 
Socials, Consorci de l’Habitatge de Barcelona, Districtes, Inspecció Tècnica d’edificis, 
etc...), de realitzar un d’un pla d’inspeccions a les finques més antigues de la ciutat on 
se n’avaluïn els riscos, es tinguin en compte els casos de pobresa energètica, risc 
d’esfondraments, calcinacions, salubritat i seguretat de les finques inspeccionades, i 
que prenguin les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat del veïnat. Que 
també es pugui informar de la relació entre els incendis als habitatges i 
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infrahabitatges i les condicions socials i econòmiques. 

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

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

Del Grup Municipal Ciutadans:

5. – (M1923/3108) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció acorda la realització de totes les accions que siguin oportunes i necessàries 
per part del Govern Municipal de l'Ajuntament de Barcelona i, en concret, del Tinent 
d'Alcalde de l'àrea de seguretat perquè cessin de forma immediata els reiterats talls 
de circulació i de pas a l'avinguda Meridiana de Barcelona.

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, 
Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidora no adscrita Sra. Barceló i 
desfavorable d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. APROVADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

6. – (M1923/3127) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Instar el Govern Municipal a adoptar els protocols de 
seguretat, de vigilància i prevenció necessaris per tal d’evitar les ocupacions dels 
immobles de titularitat municipal, en coordinació amb els cossos policials competents. 
Mostrar el suport de l’Ajuntament de Barcelona a tots aquells veïns i veïnes així com 
els comerciants que s’hagin vist afectats per les actuacions violentes que s’han produït 
els darrers dies. 

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

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

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

7. – (M1923/3097) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció insta el Govern Municipal a implementar un Pla de prevenció 
específic en la Muntanya de Montjuïc i entorn per evitar l’ocupació il·legal i la 
proliferació d’assentaments conflictius i/o mafiosos. 

(Es tracta conjuntament amb el punt 14)
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Intervenen la Sra. i els Srs. Benítez, Barceló, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Bou, Batlle i 
Serra.

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

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Barcelona en Comú:

8. – (M1923/3129) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: PRIMER. Reiterar el compromís de l'Ajuntament de 
Barcelona amb els Plans de Desenvolupament Comunitari de la ciutat. SEGON. Dotar 
d’un marc de major estabilitat i reconeixement als Plans de Desenvolupament 
Comunitari de la ciutat a llarg termini. TERCER- Instar el Govern de la Generalitat a 
l’increment de la dotació pressupostària dedicada als Plans de Desenvolupament 
Comunitari de Barcelona. 

Intervenen les Sres. i els Srs. Serra, Gassol, Vila, Sierra, Bou, Benítez, Barceló i Batlle.

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

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/3120) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció proposa l’adopció dels següents acords: PRIMER.- Sol·licitar al 
Congrés dels Diputats la creació d’una Comissió d’Investigació que tingui com a 
finalitat investigar les relacions entre l’Imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty i els serveis 
secrets espanyols i les possibles responsabilitats d’aquests i altres estaments estatals 
en la comissió dels atemptats. SEGON.- Sol·licitar a la Fiscalia General de l’Estat que 
investigui les declaracions efectuades per l’excomissari José Manuel Villarejo i impulsi 
la corresponent investigació judicial dels fets que van desencadenar els atemptats 
ocorreguts a Catalunya l’agost de 2017. TERCER.- Sol·licitar al Gobierno de España que 
procedeixi a desclassificar com a matèria reservada a l’empara de la Llei sobre Secrets 
Oficials els documents encautats a l’excomissari Villarejo que tinguin relació amb els 
atemptats ocorreguts a Catalunya l’agost de 2017. QUART.- Instar el Govern de la 
Generalitat a emprendre les accions necessàries per a aclarir la veritat sobre 
l’eventual responsabilitat del CNI i altres estaments estatals en l’atemptat del 17 
d’agost, arribant a quantes instàncies siguin a l’efecte necessàries. CINQUÈ.- Donar 
suport a les víctimes i a les seves famílies, reconèixer la tasca que van tenir aquell dia 
Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana i altres agents del sistema d’emergències, per la 
seva ràpida intervenció. SISÈ.- Tenir sempre present la memòria de les víctimes del 17 
i 18 d’agost i vetllar per preservar la seva memòria i dignitat. SETÈ.- Que s’informi del 
present Acord a totes les ciutats natals de les víctimes dels atemptats. 
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Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/3120) El ple de la Corporació proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER.- Sol·licitar al Congrés dels Diputats la creació d’una Comissió d’Investigació 
que tingui com a finalitat investigar les relacions entre l’Imam de Ripoll Abdelbaki Es 
Satty i els serveis secrets espanyols. SEGON.- Sol·licitar a la Fiscalia General de l’Estat 
que investigui les declaracions efectuades per l’excomissari José Manuel Villarejo i 
impulsi la corresponent investigació judicial dels fets que van desencadenar els 
atemptats ocorreguts a Catalunya l’agost de 2017. TERCER.- Sol·licitar al Gobierno de 
España que procedeixi a desclassificar com a matèria reservada a l’empara de la Llei 
sobre Secrets Oficials els documents incautats a l’excomissari Villarejo que tinguin 
relació amb els atemptats ocorreguts a Catalunya l’agost de 2017. QUART.- Instar al 
Govern de la Generalitat a emprendre les accions necessàries per a acompanyar a les 
víctimes de l’atemptat en el procés per fer efectiu el dret a la justícia, que inclou el 
dret a la veritat i a la reparació. CINQUÈ.- Donar suport a les víctimes i a les seves 
famílies, reconèixer la tasca que van tenir aquell dia Mossos d’Esquadra, Guàrdia 
Urbana i altres agents del sistema d’emergències, per la seva ràpida intervenció. 
SISÈ.- Tenir sempre present la memòria de les víctimes del 17 i 18 d’agost i vetllar per 
preservar la seva memòria i dignitat. SETÈ.- Que s’informi del present Acord a totes 
les ciutats natals de les víctimes dels atemptats. 

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

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

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/3112) Que el govern municipal agilitzi el pagament de les subvencions 
atorgades a les entitats del tercer sector, en un termini màxim de 3 mesos. 

Intervenen les Sres. Alamany i Ballarín.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

11. – (M1923/3119) Que el govern municipal expliqui el seu capteniment sobre els motius 
pels quals la inseguretat continua essent el principal problema de la ciutadania de 
Barcelona i de l’augment d’aquesta sensació els darrers mesos. 
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Intervenen els Srs. Martí Galbis i Batlle.

ACCEPTAT

12. – (M1923/3124) Que l’Ajuntament de Barcelona insti l’IMT a trobar una solució legal 
per tal que els taxistes tinguin la possibilitat d’instal·lar càmeres de seguretat dins del 
taxi tot respectant la legislació de protecció de dades i consentsuant-lo amb el sector 
afectat. 

Intervenen el Sr. Martí Galbis i la Sra. Bonet.

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

13. – (M1923/3107) Que el Govern Municipal procedeixi a la incorporació al nou reglament 
d'honors i distincions de l'Ajuntament de Barcelona d'un apartat relatiu a l'àmbit 
subjectiu d'aplicació on quedi de manifest que “amb la finalitat de garantir una 
uniformitat dels criteris d'atorgament dels honors i distincions que pot concedir 
l'Ajuntament de Barcelona, el present reglament s'aplicarà tant a l'Ajuntament com 
als Districtes”. D'aquesta manera, s'aconsegueix una homogeneïtzació de criteris per 
atorgar honors i distincions.

Intervenen els Srs. Sierra i Martí Grau.

ACCEPTAT

De Regidora no adscrita:

14. – (M1923/3073) Instem el Govern Municipal a fer les coordinacions necessàries per tal 
d’augmentar la seguretat a la zona de la Muntanya de Montjuïc i a enfonsar la 
“barraca” que va ser un punt de venda de droga i que va ser desmantellada al mes de 
juny i que continua tenint l’intent d’ocupació amb el risc que pot comportar per la 
seguretat i civisme de la zona com ja ha passat en altres ocasions. 

(Tractat conjuntament amb el punt 7)

ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/3113) Pensa el govern municipal reforçar les Oficines d’Atenció Ciutadana per 
millorar l’accessibilitat a tots els tràmits municipals? 

Intervenen les Sres. Alamany i Bonet.
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ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

16. – (M1923/3105) Quines accions té previst realitzar el Govern Municipal, en especial, el 
Tinent d'Alcaldia de l'àrea de seguretat, per dotar d'eines legals, com a mesures de 
seguretat, als propietaris dels immobles que se senten insegurs, tenen por o han estat 
víctimes d'una ocupació?

Intervenen els Srs. Sierra i Batlle.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

17. – (M1923/3126) Quan té previst el govern municipal presentar la Memòria anual 
d’activitat del Comitè d’Ètica dels exercicis 2020 i 2021? 

Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Bonet.

ES DÓNA PER TRACTADA

18. – (M1923/3128) En base a quins criteris i Informes jurídics, l’Ajuntament de Barcelona 
ha prorrogat el conveni de col·laboració entre la Federació d’Entitats amigues de Can 
Carol i Consolat i l’Ajuntament de Barcelona? 

Intervenen els Srs. Bou i Serra.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

19. – (M1923/3070) Quin és el balanç que fa el govern municipal de les primeres actuacions 
dels mediadors en conflictes (prova pilot) que s’ha implementat a la zona Pere IV 
(Poblenou) i a la zona compresa entre el carrer Àlaba i Pamplona per solucionar el 
tema dels botellots? 

Intervenen els Srs. Benítez i Batlle.

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/3102) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec amb número de registre 
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(M1923/1992) atès a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció del 21 d’abril de 2021 amb el següent 
contingut: “(M1923/1992) Que en un termini de 6 mesos, el Govern municipal 
presenti en aquesta Comissió un informe sobre el seguiment i control del compliment 
de les clàusules d’igualtat a les empreses que té subcontractades, pel que fa a les 
treballadores i treballadors que presten els seus serveis a l’Ajuntament.” 

Intervenen els Sres. Alamany i Ballarín.

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

21. – (M1923/3123) Que s'informi de l'estat d'execució de la Proposició / Declaració de 
Grup aprovada a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció del passat 15 de desembre de 2021, amb el següent contingut: 
(M1923/2965) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda que el govern municipal elabori, amb el treball conjunt i 
coordinat dels bombers de la ciutat i els serveis tècnics d’Urbanisme i adscrits als 
districtes, una auditoria per tal de detectar tots els infrahabitatges de la ciutat de 
Barcelona i avaluar-ne el risc des del punt de vista de la seguretat i en el marc de les 
seves competències així com l’impacte d’aquestes ocupacions en les finques veïnes i 
prengui totes les mesures de seguretat al seu abast a efectes d’evitar que es puguin 
repetir nous accidents com els succeïts l’agost de 2020 a la Barceloneta o el 30 de 
novembre a la plaça Tetuan. 

Intervenen els Srs. Martí Galbis i Batlle.

ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13.45 h.
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