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

Sessió de 19 de maig de 2021

ACTA

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
Consistorial de la ciutat de Barcelona, el 19 de maig de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ 
DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ, en 
sessió ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr. Regidor Albert Batlle Bastardas. Hi 
assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jordi Martí Grau (s’incorpora en el punt 2), 
Marc Serra Solé (s’incorpora en el punt 14), Laia Bonet Rull, Montserrat Ballarín 
Espuña, Elisenda Alamany i Gutiérrez, Jordi Coronas i Martorell, Gemma Sendra i 
Planas, Marina Gassol i Ventura, Jordi Martí Galbis, Francina Vila i Valls, Francisco 
Sierra López, Josep Bou Vila i Manuel Valls Galfetti (s’incorpora en el punt 1), assistits 
per l'assessora jurídica, la Sra. Anna Martori Salichs, que actua per delegació del 
secretari general i que certifica.

També hi és present la Ima. Sra. María Luz Guilarte Sánchez.

Excusen la seva absència l’Ima. Sra. Gemma Sendra i Planas i els Ims. Srs. Eloi Badia 
Casas i Jordi Rabassa Massons.

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

La Secretària 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 10.02 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 21 d'abril 
de 2021, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió.

Votació favorable del Partit dels Socialistes de Catalunya, d'Esquerra Republicana, 
Junts per Catalunya, Ciutadans i Partit Popular. 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. – (20010182) Del gerent del districte de Nou Barris, de 7 d'abril de 2021, que reajusta 
les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 2.860,04 
euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als serveis de consergeria i altres de suport a la 
seu del districte de Nou Barris adjudicat a Engrunes, Recuperació, SLU, per als 
exercicis 2021-2022. 

2. – (2001/2017) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 8 d'abril de 2021, que 
cancel·la i/o retorna la garantia definitiva d'import 17.125,95 euros constituïda per 
respondre del compliment del contracte relatiu al servei de gestió del recinte de Fabra 
i Coats, per a l'exercici 2021. 

3. – (2006/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 8 d'abril de 2021, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
6.250,80 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al subministrament de sanitaris 
portàtils per a esdeveniments a la via pública del districte de Sant Andreu adjudicat a 
Wcloc Sanibérica, SL., per als exercicis 2021-2022. 

4. – (s/n) Del gerent del districte de Nou Barris, de 8 d'abril de 2021, que adjudica a Cívic 
Iniciativas Sociales y Empleo Centro Iniciativas Volunt. Ciudadano el contracte relatiu 
als serveis del projecte "Nou Barris Conviu" dels barris de Les Roquetes, Trinitat Nova i 
Verdum, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 200.586,29 euros (IVA inclòs). 

5. – (20202004) Del gerent del districte de Sant Martí, de 8 d'abril de 2021, que prorroga 
per un període comprès des de l'1-04-2021 fins al 31-03-2022, el contracte relatiu als 
serveis de disseny gràfic i maquetació adjudicat a Renha RD Steger, per als exercicis 
2021-2022, i per un import de 22.000,00 euros (IVA inclòs). 

6. – (s/n) Del gerent d'Àrea 2030, Coordinació Territorial i Esports, de 9 d'abril de 2021, 
que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte 
relatiu a l'assessoria integral (legal, tècnica i econòmic financera)i la secretaria tècnica 
de la Comissió Tècnica de Valoració, òrgan gestor del mecanisme per a l'energia 
sostenible de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de 
licitació de 128.889,20 euros (IVA inclòs). 

7. – (20214091) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 13 d'abril de 2021, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu 
als serveis de gestió de l'Espai Bombers-Parc de la Prevenció, per als exercicis 2021-
2022, i per un pressupost base de licitació de 115.223,46 euros (IVA inclòs). 
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8. – (2020-0012) De la gerent municipal, de 13 d'abril de 2021, que prorroga per un 
període comprès des del 2-6-2021 fins a l'1-6-2022, el contracte relatiu a l'execució 
dels serveis de creació, edició i manteniment dels continguts web i les xarxes socials, 
preparació de butlletins i creació de materials visuals i audiovisuals que ho reforcin a 
les Direccions de Democràcia Activa i Acció Comunitària de la gerència d'Àrea de 
Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona adjudicat a La 
Clara Comunicació, SCCL, lot 1, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 
21.685,62 euros (IVA inclòs). 

9. – (2020-0012) De la gerent municipal, de 13 d'abril de 2021, que prorroga per un 
període comprès des de 2-6-2021 fins a l'1-6-2022, el contracte relatiu a l'execució 
dels serveis de creació, edició i manteniment dels continguts web i les xarxes socials, 
preparació de butlletins i creació de materials virtuals i audiovisuals que ho reforcin a 
les Direccions de Democràcia Activa i Acció Comunitària de la Gerència d'Àrea de 
Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, lot 2, a la Clara 
Comunicació, SCCL, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 28.764,12 euros 
(IVA inclos). 

10. – (20214007) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 13 d'abril de 2021, que 
adjudica a API Mobilidad, SA. el contracte relatiu a la prestació dels serveis auxiliars de 
senyalització per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, lot 2, per als exercicis 2021-2022, i 
per un import de 20.509,51 euros (IVA inclòs). 

11. – (2020-0012 (Lot 1) / 19004276L01-002) De la gerent municipal, de 13 d’abril de 2021, 
que prorroga per un període comprès des del 02.06.2021 i fins l’01.06.2022 el 
contracte 19004276L01 que té per objecte l'execució dels serveis de creació, edició i 
manteniment dels continguts web i les xarxes socials, preparació de butlletins i 
creació de materials visuals i audiovisuals que ho reforcin a les direccions de 
Democràcia Activa i Acció Comunitària de la Gerència de l’Àrea de Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació 
pública sostenible - LOT 1: Continguts web, xarxes socials i butlletins de temes de 
participació ciutadana, adjudicat a l'empresa LA CLARA COMUNICACIO SCCL amb NIF 
F67079111, per un import total de 21.685,62 euros (IVA inclòs). 

12. – (2020-0012 (Lot 2) / 19004276L02-002) De la gerent municipal, de 13 d’abril de 2021 
que prorroga per un període comprès des del 02.06.2021 i fins l’01.06.2022 el 
contracte 19004276L02 que té per objecte l’execució dels serveis de creació, edició i 
manteniment dels continguts web i les xarxes socials, preparació de butlletins i 
creació de materials visuals i audiovisuals que ho reforcin a les direccions de 
Democràcia Activa i Acció Comunitària de la Gerència de l’Àrea de Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació 
pública sostenible - LOT 2: Continguts web, xarxes socials i butlletins de temes 
d'accions comunitàries i casals de barri, adjudicat a l'empresa LA CLARA 
COMUNICACIO SCCL amb NIF F67079111, per un import total de 28.764,12 euros (IVA 
inclòs). 
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13. – (s/n) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Coordinació Territorial i Esports, de 13 d'abril 
de 2021, que autoritza l'ampliació de la cobertura pressupostària aprovada en data 
31-12-2020 per finalització de l'exercici pressupostari i impossibilitat d'incorporar-los 
a l'exercici següent i, en conseqüència, aprovar l'autorització i disposició de la despesa 
del contracte relatiu al servei d'actualització i dinamització de continguts pel web i 
xarxes socials del Comissionat Agenda 2030, vigent fins al 8 de gener de 2022, per a 
l'exercici 2022, i per un import de 3.314,19 euros (IVA inclòs). 

14. – (0688/19) Del gerent de recursos, de 14 d'abril de 2021, que autoritza l'ampliació de la 
cobertura pressupostària aprovada en data 17-10-2019 per finalització de l'exercici 
pressupostari i impossibilitat d'incorporar-los a l'exercici següent i, en conseqüència, 
aprovar l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu al servei 
d'impressió, enquadernació i lliurament de la revista Barcelona Metropolis, per a 
l'exercici 2021, i per un import de 5.532,53 euros. 

15. – (20190008) De la gerent municipal, de 15 d'abril de 2021, que prorroga per un període 
comprès des del 22-6-2021 fins al 21-6-2023, el contracte relatiu al subministrament 
de pinso i d'altres productes alimentaris per a gats i gossos i del substrat per a gats del 
CAACB (2019-2021) adjudicat a Comercial Sanivo, SL., per als exercicis 2021-2023, i 
per un import de 145.842,88 euros (IVA inclòs). 

16. – (s/n) De la gerent municipal, de 15 d'abril de 2021, que inicia expedient, aprova el plec 
de clàsules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei d'auditoria externa dels 
canals d'atenció a la ciutadania que gestiona la Direcció de Serveis d'Informació i 
Atenció Ciutadana i certificació del procés d'incidències i reclamacions a tot 
l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2021-2023, i per un pressupost base de 
licitació de 45.793,05 euros (IVA inclòs). 

17. – (s/n) De la gerent municipal, de 15 d'abril de 2021, que allibera la quantitat de 
32.666,35 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu al 
servei de dinamització de programes de temps i treball: la Xarxa d'Empreses NUST 
(Nous Usos Socials del Temps), organització de la Jornada anual de Temps i Treball i el 
Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliaciió i Temps de Polítiques de 
Temps de la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques de Temps adjudicat a 
Estratègies Qualitat Urbana, SL., per als exercicis 2021-2023. 

18. – (s/n) Del gerent de recursos, de 15 d'abril de 2021, que adjudica a Whads Media 
Studios, SL. el contracte relatiu al matenimient i actualitzacions del web de la Capital 
mundial de l'alimentació sostenible, així com la conceptualització, disseny i 
programació de pàgines d'aterratge/mini-sites (en endavant "landings/mini-sites), per 
als exercicis 2021-2022, i per un import de 34.984,75 euros (IVA inclòs). 

19. – (20219204) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 15 d'abril de 2021, que 
adjudica a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia el contracte relatiu a la dinamització 
del procés participatiu relatiu a la millora dels entorns escolars del districte de Sants-
Montjuïc, lot 2, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 22.752,44 euros (IVA 
inclòs). 
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20. – (20214005) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 19 d'abril de 2021, que 
adjudica a Elecnor Seguridad, SL. el contracte relatiu a la millora del sistema de vídeo 
de protecció del districte de Ciutat Vella, per a l'exercici 2021, i per un import de 
164.991,20 euros (IVA inclòs). 

21. – (20214005) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 19 d'abril de 2021, que 
allibera la quantitat de 90.008,31 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació 
del contracte relatiu a la millora del sistema de vídeo de protecció del districte de 
Ciutat Vella, per a l'exercici 2021. 

22. – (20190068) De la gerent del districte de Gràcia, de 19 d'abril de 2021, que cancel·la i/o 
retorna a Vallas&Toilets, SLU la garantia definitiva d'import 2.222,31 euros constituïda 
per respondre del compliment del contracte relatiu al subministrament amb la neteja, 
manteniment i assegurança inclosos, de cabines sanitàries portàtils, urinaris i 
contenidors-magatzem per a instal·lar en les diferents activitats i esdeveniments de 
les festes majors, així com a d'altres esdeveniments culturals, associatius i lúdics del 
districte de Gràcia, per a l'exercici 2021.

23. – (s/n) Del gerent del districte de Nou Barris, de 20 d'abril de 2021, que adjudica a Cruz 
Roja Española el contracte relatiu al manteniment d'aparell desfibril·lador (DEA) i 
serveis associats, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 1.074,48 euros. 

24. – (20204445) De la gerent municipal, de 20 d'abril de 2021, que adjudica a Multiserveis 
NDavant, SL. el contracte relatiu al servei complementari d'adequació i neteja dels 
estables de la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per als exercicis 
2021-2023, i per un import de 174.720,90 euros (IVA inclòs). 

25. – (20204445) De la gerent municipal, de 20 d'abril de 2021, que allibera la quantitat de 
14,18 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu al 
servei complementari i neteja dels estables de la Unitat Muntada de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona adjudicat a Multiserveis NDavant, SL., per als exercicis 2021-
2023. 

26. – (s/n) De la gerent municipal, de 20 d'abril de 2021, que adjudica a Estratègies Qualitat 
Urbana, SL. el contracte relatiu al servei de dinamització de programes de temps i 
treball: la Xarxa d'Empreses NUST (Nous Usos del Temps), organització de la Jornada 
anual de Temps i Treball i el Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i 
Temps de Polítiques de Temps de la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques de 
Temps, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 148.750,62 euros (IVA inclòs). 

27. – (2061/2017) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 20 d'abril de 2021, que 
cancel·la i/o retorna la garantia definitiva d'import 7.153,03 euros constituïda per 
respondre del compliment del contracte relatiu als serveis d'implementació i 
desenvolupament ambiental de l'Ajuntament de Barcelona al districte de Sant Andreu 
adjudicat a Talher, SA., per a l'exercici 2021. 
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28. – (s/n) De la gerent municipal, de 20 d'abril de 2021, que adjudica a Dinser Servicios 
Informáticos, SL. el contracte relatiu al servei de digitalització certificada de 
documents de pagament, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 32.689,75 
euros (IVA inclòs). 

29. – (20219102) De la gerent municipal, de 22 d'abril de 2021, que adjudica a Integración 
Social de Minusválidos el contracte relatiu als serveis d'atenció, informació i control 
d'accessos a la seu del districte de l'Eixample i espais associats, per als exercicis 2021-
2023, i per un import de 129.174,28 euros (IVA inclòs). 

30. – (20219601) De la gerent municipal, de 22 d'abril de 2021, que adjudica al Sr. David 
Martínez Merodio el contracte relatiu als serveis de suport tècnic a les entitats del 
districte de l'Eixample per a la realització d'activitats a la via pública, per als exercicis 
2021-2023, i per un import de 89.999,99 euros (IVA inclòs). 

31. – (20214095) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 26 d'abril de 2021, que 
deixa sense efecte la licitació del contracte relatiu al servei de seguretat, vigilància i 
control d'accessos a l'edifici situat al carrer Tàpies, 4 de Barcelona. 

32. – (20190010) De la gerent municipal, de 26 d'abril de 2021, que prorroga per un període 
comprès des de l'11-7-2021 fins al 10-7-2023 el contracte relatiu als serveis que 
facilitin les dades referents a les principals plataformes web d'oferta d'allotjament 
turístic a la ciutat de Barcelona (2019-2021) adjudicat a Guadaltel, SA., per als 
exercicis 2021-2023, i per un import de 22.463,62 euros (IVA inclòs). 

33. – (20214089) De la gerent municipal, de 26 d'abril de 2021, que inicia expedient, aprova 
el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis de baster per 
a la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per als exercicis 2021-2023, i 
per un pressupost base de licitació de 17.099,36 euros (IVA inclòs). 

34. – (121/2020) De la gerent municipal, de 26 d'abril de 2021, que adjudica a Tarpuna, 
SCCL el contracte relatiu als serveis de gestió i dinamització dels horts urbans situats a 
la coberta del mercat municipal Vall d'Hebron-Teixonera, en el passeig Vall d'Hebron, 
130-134, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 129.751,74 euros (IVA inclòs). 

35. – (21001291) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 26 d'abril de 
2021, que adjudica al Laboratori Dr. F. Echevarne Análisis el contracte per a la 
realització de tests d'antigens Covid-19, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 
14.850,00 euros 0% d'IVA. 

36. – (16010004) Del gerent del districte de Nou Barris, de 27 d'abril de 2021, que cancel·la 
i/o retorna a Progess Projectes i Gestió de Serveis Socials la garantia definitiva 
d'import 3.438,28 euros constituïda per respondre del compliment del contracte del 
servei de suport a les comunitats de veïns/es i espai públic, per a l'exercici 2021. 

37. – (0701/17) Del gerent de recursos, de 27 d'abril de 2021, que cancel·la i/o retorna a 
Armengol&Ros Consultors i Associats, SLP la garantia definitiva d'import 1.076,03 
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euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a la direcció 
facultativa de les obres de renovació dels sistemes de tractament d'aire a les plantes 
tercera a vuitena de l'edifici Novíssim de les cases consistorials de l'Ajuntament de 
Barcelona, per a l'exercici 2021. 

38. – (s/n) Del gerent municipal, de 27 d'abril de 2021, que inicia expedient, aprova el plec 
de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a les "Medalles d'Or al Mèrit 
Cultural, Científic, Cívic i Esportiu i de les Medalles d'Honor de Barcelona (d'argent i 
fusta de cedre) i dels guardons a Títol honorífic d'Amic o d'Amiga de Barcelona", lots 1 
i 2, per a l'exercici 2021, i per un pressupost base de la licitació de 32.942,25 euros 
(IVA inclòs). 

39. – (21040018) De la gerent del districte de Les Corts, de 28 d'abril de 2021, que adjudica 
a La Pau, SCCL el contracte relatiu al servei de prevenció d'accidents, per a les 
activitats organitzades a la via pública, durant l'any 2021 i fins al 31 de març de 2022, 
per als exercicis 2021-2022, i per un import de 12.348,05 euros (IVA inclòs). 

40. – (21040019) De la gerent del districte de Les Corts, de 28 d'abril de 2021, que adjudica 
a Wcloc Sanibérica, SL. el contracte relatiu al subministrament de sanitaris portàtils 
per a les activitats organitzades a la via pública, en el districte de Les Corts, durant 
l'any 2021 i fins al 31 de març de 2022, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 
14.555,09 euros (IVA inclòs). 

41. – (1003/2017) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 29 d'abril de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a UTE TEB Solucions SCCL-Barna Porter la garantia definitiva 
d'import 7.018,44 euros constituïda per respondre del compliment del contracte 
relatiu al control d'accessos, informació i serveis auxiliars dels edificis municipals de la 
plaça Orfila i edifici Pallach i serveis associats al funcionament de l'OAC del districte de 
Sant Andreu, per a l'exercici 2021. 

42. – (20212011) De la gerent municipal, de 30 d'abril de 2021, que inicia expedient, aprova 
el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la coordinació dels 
plans d'ocupació al districte de Ciutat Vella, per als exercicis 2021-2022, i per un 
pressupost base de licitació de 46.706,00 euros (IVA inclòs). 

43. – (061/2019) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 30 d'abril de 2021, que 
ratifica l'aixecament de la suspensió parcial del contracte relatiu als serveis per a la 
realització del programa d'activitats al Centre de Natura Can Soler adjudicat a 
Argelada Serveis Ambientals, SL. 

44. – (20214212) De la gerent municipal, de 3 de maig de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al 
subministrament de tests de detecció de substàncies estupefaents que permetin la 
lectura, tant visual com digital, amb els equips de lectura digital, per a la Guàrdia 
Urbana de Barcelona, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 203.280,00 euros 
(IVA inclòs). 
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45. – (20154203) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 4 de maig de 2021, que 
aprova la liquidació del lot 2 (corresponent a 6 vehicles híbrids) del contracte relatiu al 
subministrament, mitjançant arrendament, de 12 vehicles turisme sense distintiu per 
al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per un període de 48 mesos i un màxim 
de 100.000 quilòmetres desglossats en dos lots adjudicat a Alphabet España Fleet 
Management, SA., per saldo favorable a favor de l'Ajuntament per un import de 
10.826,58 euros, dels quals 8.947,59 euros corresponen al preu dels qm de menys 
ofertats sense IVA i, els restants 1.878,99 euros, al 21% d'IVA. 

46. – (21/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 23 de març 
de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament de Llicències i Inspecció de la Gerència del Districte de Ciutat Vella. 

47. – (22/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 23 de març 
de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament de Planejament Derivat adscrit al Departament de Planejament Derivat 
de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana. 

48. – (23/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 23 de març 
de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament de Planejament General adscrit al Departament de Planejament General 
de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana. 

49. – (24/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 23 de març 
de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Coordinació i Innovació Ambiental. 

50. – (25/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 23 de març 
de 2021, que convoca un concurs per a la provisió de dos llocs de treball 
d'Administratiu/iva adscrits al Grup de Desenvolupament Professional del 
Departament de Recursos Humans de la Gerència de Seguretat i Prevenció. 

51. – (3/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 de març de 
2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en el concurs 3/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de Gestor/a 
de projectes d'arquitectura i enginyeria del Departament d'Obres i Manteniment de la 
Gerència del Districte de Gràcia. 

52. – (4/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 de març de 
2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en el concurs 4/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de Tècnic/a 
especialista d'Anàlisi i Estratègia adscrit a la Direcció de Recursos i Control de Gestió 
de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana. 

53. – (2/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 26 de març de 
2021, que declara deserta la provisió per concurs 1/2021-C convocat per a cobrir un 
lloc de treball de Tècnic/a referent jurídic/a adscrit a la Secretaria del Consell Tributari 
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de la Gerència de Pressupostos i Hisenda, atès que la persona aspirant no supera la 
puntuació mínima de la 2a fase del concurs. 

54. – (24/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 26 de març 
de 2021, que modifica l'apartat 4 "Junta de Valoració de l'annex II de l'expedient de la 
convocatòria per a la provisió per concurs d'un lloc de treball de Cap de Coordinació i 
Innovació Ambiental adscrit al Departament de Coordinació i Innovació Ambiental de 
la Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans de la Gerència d'Ecologia Urbana. 

55. – (8/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 29 de març de 
2021, que declara deserta la provisió per concurs convocat per a cobrir un lloc de 
treball de Responsable d'Arxiu i Gestió Documental adscrit al Servei de Coordinació de 
Centres de la Gerència de Recursos, atès que no ha arribat cap instància per participar 
en el procés. 

56. – (9/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 29 de març de 
2021, que declara deserta la provisió per concurs convocat per a cobrir un lloc de 
treball de Responsable d'Arxiu i Gestió Documental adscrit al Servei de Gestió 
Documental de la Gerència de Recursos, atès que no ha arribat cap instància per 
participar en el procés. 

57. – (7/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 30 de març de 
2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en el concurs 7/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de 
Supervisor/a adscrit al Departament de Llicències i Inspecció de la Gerència del 
Districte de Nou Barris. 

58. – (10/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 30 de març 
de 2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en el concurs 10/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de 
Gestor de Projectes de Serveis a les Persones adscrit a la Direcció de Serveis a les 
Persones i al Territori de la Gerència del Districte de Sant Martí. 

59. – (3/2021-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 6 d'abril de 
2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en la lliure designació 3/2021-L per a la provisió d'un lloc de treball de 
Director/a d'Educació de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat. 

60. – (4/2021-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 6 d'abril de 
2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en la lliure designació 4/2021-L per a la provisió d'un lloc de treball de 
Director/a de Serveis d'Estratègia Urbana, de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana. 

61. – (5/2021-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 6 d'abril de 
2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en la lliure designació 5/2021-L per a la provisió d'un lloc de treball de 
Director/a de Serveis de Transformació i Innovació Urbana, de la Gerència d'Àrea 
d'Ecologia Urbana. 
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62. – (6/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 6 d'abril de 
2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en el concurs 6/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament de Llicències i Inspecció adscrit a la Gerència del Districte de Sarrià Sant 
Gervasi. 

63. – (6/2021-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 6 d'abril de 
2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en la lliure designació 6/2021-L per a la provisió d'un lloc de 
treball de Secretari/ària de Direcció adscrit a la Regidoria del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi. 

64. – (11/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 7 d'abril de 
2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en el concurs 11/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de 
Gestor/a de Projectes de Serveis a les Persones adscrit al Departament de Joventut de 
la Gerència de l'Àrea de Drets Socials i Justícia Global. 

65. – (12/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 7 d'abril de 
2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en el concurs 12/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball 
d'Administratiu/iva Qualificat/da adscrit al Departament de Serveis Jurídics de la 
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. 

66. – (13/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 7 d'abril de 
2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en el concurs 13/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de 
Coordinador/a de projectes de Relacions Internacionals adscrit a la Direcció de Serveis 
de Relacions Internacionals de la Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i 
Esports. 

67. – (14/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 7 d'abril de 
2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en el concurs 14/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de 
Gestor/a de Projectes adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del 
Districte de Nou Barris. 

68. – (15/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 7 d'abril de 
2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en el concurs 15/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de 
Gestor/a de Projectes de Serveis a les Persones adscrit a la Direcció de Serveis a les 
Persones i al Territori de la Gerència del Districte de Sants-Montjuïc. 

69. – (18/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 7 d'abril de 
2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses per participar en el concurs 18/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de 
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Tècnic/a Especialista Jurídic/a adscrit al Departament de Serveis Jurídics - Secretaria 
del Districte de Sants-Montjuïc. 

70. – (16/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 7 d'abril de 
2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en el concurs 16/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball 
d'Administratiu/iva Qualificat/da adscrit al Departament de Comunicació de la 
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat. 

71. – (75/2021) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 7 d'abril de 
2021, que aprova la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar 
en la convocatòria per a la provisió per lliure designació del lloc de treball de 
Director/a de Serveis de Planejament de la Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de 
Barcelona. 

72. – (10/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16 d'abril de 
2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en el concurs 10/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de Gestor 
de Projectes de Serveis a les Persones adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i 
al Territori de la Gerència del Districte de Sant Martí. 

73. – (7/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16 d'abril de 
2021, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en el concurs 7/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de 
Supervisor/a adscrit al Departament de Llicències i Inspecció de la Gerència del 
Districte de Nou Barris. 

74. – (20/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19 d'abril de 
2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en el concurs 20/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de 
Gestor/a de Projectes de Serveis a les Persones adscrit a la Direcció de Serveis a les 
Persones i al Territori de la Gerència del Districte de Sant Martí. 

75. – (19/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19 d'abril de 
2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en el concurs 19/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de 
Coordinador/a de Projectes d'Arquitectura i Enginyeria adscrit al Departament 
d'Avaluació i Gestió Ambiental de la Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans. 

76. – (28/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19 d'abril de 
2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Tècnic/a 
referent jurídic del Departament de Serveis Jurídics i Coordinació Estratègica de la 
Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu. 

77. – (7/2021-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19 d'abril de 
2021, que convoca la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de Cap de 
Divisió de Prevenció i Investigació Postsinistral adscrit a la Direcció del Servei de 
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Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Gerència de l'Àrea de Seguretat i 
Prevenció. 

78. – (8/2021-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19 d'abril de 
2021, que que convoca la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de Cap de 
Divisió de Protecció Civil i Coordinació adscrit a la Direcció del Servei de Prevenció, 
Extinció d'Incendis i Salvament de la Gerència de l'Àrea de Seguretat i Prevenció. 

79. – (21/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19 d'abril de 
2021, que modifica les bases del concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap 
de Departament de Llicències i Inspecció de la Gerència del Districte de Ciutat Vella. 

80. – (27/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19 d'abril de 
2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Lletrat/da 
consistorial adscrit a la Direcció de l'Àrea del Contenciós de la Gerència de Recursos. 

81. – (25/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19 d'abril de 
2021, que deixa sense efectes un concurs per a la provisió de dos llocs de treball 
d'Administratiu/iva adscrits al Grup de Desenvolupament Professional del 
Departament de Recursos Humans de la Gerència de Seguretat i Prevenció. 

82. – (26/2021-C) Del gerent de persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19 d'abril de 
2021, que que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Lletrat/da 
consistorial adscrit a la Direcció de l'Àrea del Contenciós de la Gerència de Recursos. 

83. – (2020 / 3411) De l'alcaldessa, de 16 d'octubre de 2020, que nomena de conformitat 
amb la proposta del Tribunal qualificador del procés selectiu de 300 places d'Auxiliar 
de l'escala d'Administració General de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs 
oposició, en torn lliure, com a funcionaris/àries de carrera de la categoria d'Auxiliar de 
l'escala d'Administració General, amb efectes 15 d'octubre de 2020. 

84. – (2020 / 3413) De l'alcaldessa, de 16 d'octubre de 2020, que nomena de conformitat 
amb la proposta del Tribunal qualificador del procés selectiu de 300 places d'Auxiliar 
de l'escala d'Administració General de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs 
oposició, en torn lliure, com a funcionaris/àries de carrera de la categoria d'Auxiliar de 
l'escala d'Administració General, amb efectes 15 d'octubre de 2020 i adscriure'ls als 
diferents organismes autònoms. 

85. – (2020 / 3460) De l'alcaldessa, de 22 d'octubre de 2020, que nomena les Sres. 
Encarnación Maria Jimenez Nuñez, amb efectes 15 d'octubre de 2020 i nomena 
Esther Romero Grive, amb efectes 15 d'octubre de 2020 i adscriure-la a l'Institut 
Municipal de Serveis Socials de Barcelona, de conformitat amb la proposta del 
Tribunal qualificador del procés selectiu de 300 places d'Auxiliar de l'escala 
d'Administració General de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició, 
en torn lliure, com a funcionària de carrera de la categoria d'Auxiliar de l'escala 
d'Administració General. 
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86. – (2020 / 3462) De l'alcaldessa, de 22 d'octubre de 2020, que nomena de conformitat 
amb la proposta del Tribunal qualificador del procés selectiu de promoció interna 
especial de 12 places de Tècnic/a Superior en Art i Història de l'Ajuntament de 
Barcelona, com a funcionaris/àries de carrera de la categoria Tècnic/a Superior en Art 
i Història i les adscriu als diferents organismes autònoms i altres entitats públiques 
dependents. 

87. – (2020 / 4007) De l'alcaldessa, de 20 de novembre de 2020, que nomena els aspirants. 
funcionaris de carrera. de la categoria sotsinspector/a de la Guàrdia Urbana, de 
conformitat amb la proposta del Tribunal qualificador del procés de selecció 
mitjançant concurs oposició, de 25 places de sotsinspector/a de la Guàrdia Urbana de 
l'Ajuntament de Barcelona, en torn de promoció interna, amb efectes 5 de novembre 
de 2020. 

88. – (2020 / 3754) De l'alcaldessa, de 27 de novembre de 2020, que nomena de 
conformitat amb la proposta del Tribunal qualificador del procés selectiu de 12 places 
de la categoria de tècnic/a superior en art i història, escala d'administració especial de 
l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, com a funcionaris/àries 
de carrera de la categoria tècnic/a superior en art i història, escala d'administració 
especial, i les adscriu a l'Institut de Cultura de Barcelona. 

89. – (2020 / 3756) De l'alcaldessa, de 27 de novembre de 2020, que nomena els Srs. i Sres. 
Jordi Bel Oliveras, Manuela Fernandez Ruiz, Nuria Garciavila, Cristina Perez Gregorio, 
Berta Roig Isern, de conformitat amb la proposta del Tribunal qualificador del procés 
selectiu de 5 places de la categoria de tècnic/a superior en pedagogia, escala 
d'administració especial de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició 
lliure, com a funcionaris/àries de carrera de la categoria tècnic/a superior en 
pedagogia, escala d'administració especial, i les adscriu a l'Institut de Municipal de 
Serveis Socials. 

90. – (2020 / 3811) De l'alcaldessa, de 27 de novembre de 2020, que nomena la Sra. Maria 
Antonia Fonoll Esplugas funcionària de carrera de la categoria Tècnic/a Superior en 
Arquitectura, de conformitat amb la proposta del Tribunal qualificador del procés 
selectiu de promoció interna especial de 4 places de Tècnic/a Superior en 
Arquitectura de l'Ajuntament de Barcelona i, adscriure-la a l'Institut Municipal de 
l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. 

91. – (2020 / 4205) De l'alcaldessa, de 27 de novembre de 2020, que nomena la Sra. Irma 
Ventayol Ceferino, de conformitat amb la proposta del Tribunal qualificador del 
procés selectiu d'1 plaça de la categoria de Tècnic/a Superior en Ciències, escala 
administració general, de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició 
lliure, com a funcionària de carrera de la categoria tècnic/a superior en ciències, 
escala administració general. 

92. – (2020 / 3752) De l'alcaldessa, de 27 de novembre de 2020, que nomena de 
conformitat amb la proposta del Tribunal qualificador del procés selectiu de 12 places 
de la categoria de tècnic/a mitjà/ana en enginyeria, escala d'administració especial de 
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l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, com a funcionaris/àries 
de carrera de la categoria tècnic/a mitjà/ana en enginyeria, escalad'administració 
especial. 

93. – (2020 / 3753) De l'alcaldessa, de 27 de novembre de 2020, que nomena de 
conformitat amb la proposta del Tribunal qualificador del procés selectiu de 10 places 
de la categoria de Tècnic/a Superior en Enginyeria, escala d'administració especial de 
l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, com a funcionaris/àries 
de carrera de la categoria tècnic/a superior en enginyeria, escalad'administració 
especial. 

94. – (2020 / 3755) De l'alcaldessa, de 27 de novembre de 2020, que nomena les Sres. 
Gloria Gimeno Vazquez i Sara Folch de la Fuente, de conformitat amb la proposta del 
Tribunal qualificador del procés selectiu de 2 places de la categoria de Tècnic/a 
Superior en Arxivística, escala d'administració especial de l'Ajuntament de Barcelona, 
mitjançant concurs oposició lliure, com a funcionàries de carrera de la categoria 
Tècnic/a Superior en Arxivística, escala d'administració especial i adscriure-les al 
Consorci d'Educació de Barcelona. 

95. – (2020 / 3757) De l'alcaldessa, de 27 de novembre de 2020, que nomena la Sra. Esther 
Cobo Clavaguera, de conformitat amb la proposta del Tribunal qualificador del procés 
selectiu d'1 plaça de la categoria de tècnic/a superior en ciències de dades, escala 
d'administració especial de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició 
lliure, com a funcionària de carrera de la categoria Tècnic/a Superior en Ciències de 
dades, escala d'administració especial. 

96. – (2020 / 4086) De l'alcaldessa, de 27 de novembre de 2020, que nomena els Srs. i Sres.
Marius Comorera Villalobos, M. Teresa Gamez Garcia, Ester Lopez Rodriguez, Olga 
Lopez Vazquez, de conformitat amb laproposta del Tribunal qualificador del procés 
selectiu de promoció interna especial de 6 places de Tècnic/a Superior en Informació 
de l'Escala d'Administració Especial del'Ajuntament de Barcelona, com a 
funcionaris/àries de carrera de la categoria Tècnic/a Superior en Informació. 

97. – (2020 / 4006) De l'alcaldessa, de 27 de novembre de 2020, que nomena 
funcionaris/àries de carrera de la categoria de Tècnic/a Superior Tecnologies de la 
Informació i Comunicació "TIC", de conformitat amb la proposta del Tribunal 
qualificador del procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, de 28 places de la 
categoria de tècnic/a superior Tecnologies de la Informació i Comunicació "TIC", 
escala d'administració especial de l'Ajuntament de Barcelona. 

98. – (2020 / 4194) De l'alcaldessa, de 27 de novembre de 2020, que nomena 
funcionaris/àries de carrera de la categoria de tècnic/a superior en organització, de 
conformitat amb la proposta del Tribunal qualificador del procés selectiu, mitjançant 
concurs oposició lliure, de 13 places de la categoria de tècnic/a superior en 
organització, escala d'administració especial, de l'Ajuntament de Barcelona. 



CCM 6/21 Presidencia 15/45

99. – (2020 / 4313) De l'alcaldessa, de 04 de desembre de 2020, que cessa el Sr. Marc Rodés 
Salanqueda, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 5, adscrit al Grup 
Polític Municipal Junts per Catalunya, amb efectes 30 de novembre de 2020. 

100. – (2020 / 4251) De l'alcaldessa, de 11 de desembre de 2020, que nomena els aspirants 
funcionaris/àries de carrera de la categoria Agent de la Guàrdia Urbana, de 
conformitat amb la proposta del Tribunal qualificador de la convocatòria de selecció, 
mitjançant oposició lliure, de 233 places d'Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 
promoció 2019, amb efectes 20 de novembre de 2020. 

101. – (2020 / 4286) De l'alcaldessa, de 11 de desembre de 2020, que nomena els aspirants 
que es relacionen a l'annex funcionaris de carrera de la categoria sergent/a de la 
Guàrdia Urbana, de conformitat amb la proposta del Tribunal qualificador del procés 
de selecció mitjançant concurs oposició, de 50 places Sergent/a de la Guàrdia Urbana 
de l'Ajuntament de Barcelona, en torn de promoció interna, amb efectes 27 de 
novembre de 2020. 

102. – (2020 / 4639) De l'alcaldessa, de 29 de desembre de 2020, que nomena el Sr. Eugenio 
Alcolea Martinez funcionari de carrera de la categoria Auxiliar de l'escala 
d'Administració General, de conformitat amb la proposta del Tribunal qualificador del 
procés selectiu de 300 places d'Auxiliar de l'escala d'Administració General de 
l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició, en torn lliure. 

103. – (2020 / 4641) De l'alcaldessa, de 29 de desembre de 2020, que nomena el Sr. Jose 
Javier Oro Garcia funcionari de carrera de la categoria tècnic/a Superior en 
Tecnologies de la Informació i Comunicació "TIC", escala d'administració especial, de 
conformitat amb la proposta del Tribunal qualificador del procés selectiu de 28 places 
de la categoria de Tècnic/a Superior en Tecnologies de la Informació i Comunicació 
"TIC", escala d'administració especial de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant 
concurs oposició lliure i adscriure'l a l'Institut Municipal d'Informàtica. 

104. – (2020 / 4753) De l'alcaldessa, de 14 de gener de 2021, que nomena els aspirants que 
es relacionen a l'annex funcionaris de carrera de la categoria Caporal/a de la Guàrdia 
Urbana, de conformitat amb la proposta del Tribunal qualificador del procés de 
selecció mitjançant concurs oposició, de 100 places Caporal/a de la Guàrdia Urbana de 
l'Ajuntament de Barcelona, en torn de promoció interna, amb efectes 18 de desembre 
de 2020. 

105. – (2021 / 1491) De l'alcaldessa, de 17 de març de 2021, que nomena funcionaris/àries 
de carrera de la categoria de Gestor d'Administració General, les persones que es 
detallen a l'annex I i II de l'expedient, de conformitat amb la proposta del Tribunal 
qualificador del procés selectiu de 52 places de la categoria de gestor d'administració 
general, de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure i adscriure'ls 
als diferents organismes autònoms i altres entitats públiques dependents. 

106. – (2021 / 1553) De l'alcaldessa, de 25 de març de 2021, que nomena funcionaris/àries 
de carrera de la categoria de tècnic/a superior en dret, escala d'administració 
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especial, les persones que es detallen a l'expedient, de conformitat amb la proposta 
del Tribunal qualificador del procés selectiu de 53 places de la categoria de Tècnic/a 
Superior en Dret, escala d'administració especial, de l'Ajuntament de Barcelona, 
mitjançant concurs oposició lliure i adscriure'ls als diferents organismes autònoms i 
altres entitats públiques dependents. 

107. – (2021 / 1554) De l'alcaldessa, de 25 de març de 2021, que nomena funcionaris/àries 
de carrera de la categoria de Tècnic/a Superior en Arquitectura, escala d'administració 
especial, les persones que es detallen a l'annex de l'expedient, de conformitat amb la 
proposta del Tribunal qualificador del procés selectiu de 29 places de la categoria de 
tècnic/a superior en arquitectura, escala d'administració especial, de l'Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure i adscriure'ls als diferents organismes 
autònoms i altres entitats públiques dependents. 

108. – (2021 / 1556) De l'alcaldessa, de 25 de març de 2021, que nomena funcionaris/àries 
de carrera de la categoria de Tècnic/a Superior en Economia, escala d'administració 
especial, les persones que es detallen a l'annex I i II de l'expedient, de conformitat 
amb la proposta del Tribunal qualificador del procés selectiu de 8 places de la 
categoria de tècnic/a superior en economia, escala d'administració especial, de 
l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure i adscriure'ls als 
diferents organismes autònoms i altres entitats públiques dependents. 

109. – (2021 / 2034) De l'alcaldessa, de 20 d'abril de 2021, que nomena la Sra. Míriam 
Casanova Doménech, personal eventual, en el lloc de treball d'assessor/a 3 adscrit/a 
al Grup Polític Municipal Partit Popular, amb efectes del dia 12 d'abril de 2021, amb el 
50% de la jornada ordinària. 

110. – (2021 / 1726) De l'alcaldessa, de 20 d'abril de 2021, que cessa el Sr. Eduardo Bolaños 
Rodríguez, personal eventual, del lloc de treballd'Assessor/a 2, adscrit al Grup Polític 
Municipal Partit Popular, amb efectes 22 de març de 2021. 

111. – (2021 / 2007) De l'alcaldessa, de 20 d'abril de 2021, que nomena el Sr. Carlos 
Izquierdo Lázaro, personal eventual, en el lloc de treball d'assessor/a3 adscrit/a a la
Regidoria de Presidència, amb efectes del dia 12 d'abril de 2021, amb el règim de 
plena dedicació. 

112. – (2021 / 2030) De l'alcaldessa, de 20 d'abril de 2021, que cessa el Sr. Luis Manuel 
Barroso Denis, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 3, adscrit al Grup 
Polític Municipal Partit Popular, amb efectes 11 d'abril de 2021. 

113. – (2021 / 2032) De l'alcaldessa, de 20 d'abril de 2021, que nomena Luis Manuel Barroso 
Denis, personal eventual, en el lloc de treball d'assessor/a 2 adscrit/a al Grup Polític 
Municipal Partit Popular, amb efectes del dia 12 d'abril de 2021, amb el règim de 
plena dedicació. 

114. – (2021 / 2033) De l'alcaldessa, de 20 d'abril de 2021, que nomena el Sr. Alberto Nicolau 
López, personal eventual, en el lloc de treball d'assessor/a 3adscrit/a al Grup Polític 



CCM 6/21 Presidencia 17/45

Municipal Partit Popular, amb efectes del dia 12 d'abril de 2021, amb el 50% de la 
jornada ordinària. 

115. – (2021 / 2116) De l'alcaldessa, de 22 d'abril de 2021, que nomena el Sr. Jordi Camps 
Gelabert, com a funcionari de carrera, de la categoria Tècnic/a Mitjà/ana en 
Enginyeria de l'escala d'administració especial, de conformitat amb la proposta del 
Tribunal qualificador del procés selectiu de 12 places de la categoria de Tècnic/a 
Mitjà/ana en Enginyeria, escala d'administració especial de l'Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant concurs oposició, en torn lliure, amb efectes 10 d'abril de 2021. 

116. – (2021 / 2092) De l'acaldessa, de 22 d'abril de 2021, que nomena funcionaris/àries de 
carrera de la categoria de Tècnic/a Superior en Gestió, escala d'administració especial, 
les persones que es detallen a l'annex I i II de l'expedient, de conformitat amb la 
proposta del Tribunal qualificador del procés selectiu de 28 places de la categoria de 
Tècnic/a Superior en Gestió, escala d'administració especial, de l'Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure i adscriure'ls als diferents organismes 
autònoms i altres entitats públiques dependents. 

117. – (2021 / 2055) De l'alcaldessa, de 22 d'abril de 2021, que esmena, a l'empara de 
l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les Administracions Públiques, l'error material del Decret de l'Alcaldia any 2021-
07495, de data 17 de març de 2021, en el sentit que es va fer constar a l'annex I de 
l'esmentat decret l'adscripció del Sr. Jose Manuel Garcia Cordones, quan havia de 
constar a l'annex II adscrit a l'Institut de Cultura de Barcelona. 

118. – (2021 / 2095) De l'alcaldessa, de 22 d'abril de 2021, que nomena la Sra. Lidia Tarraga 
Sanchez-Fortuny funcionària de carrera de la categoria Subaltern/a de l'escala 
d'Administració General, amb efectes 17 de març de 2021 i l'adscriu al Consorci 
d'Educació de Barcelona. Nomena la Sra. Raquel Salmeron Curiel funcionària de 
carrera de la categoria Subaltern/a de l'escala d'Administració General, amb efectes 
15 de març de 2021 i l'adscriu a l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, de 
conformitat amb la proposta del Tribunal qualificador del procés selectiu de 82 places 
de la categoria de Subaltern/a de l'escala d'administració general, de l'Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant concurs oposició, en torn lliure i d'acord amb els antecedents i 
fonaments que consten a la part expositiva d'aquesta resolució. 

119. – (2021 / 2051) De l'alcaldessa, de 30 d'abril de 2021, que cessa la Sra. Anna Rebés 
Rodríguez, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 3, adscrit a la Direcció de 
l'Alcaldia, amb efectes 2 de maig de 2021. 

120. – (2021 / 2081) De l'alcaldessa, de 30 d'abril de 2021, que cessa el Sr. Carles Spa 
Novellas, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 2, adscrit a la Direcció 
d'Alcaldia, amb efectes 14 d'abril de 2021. 

121. – (2021 / 2082) De l'alcaldessa, de 30 d'abril de 2021, que nomena Carles Spa Novellas, 
personal eventual, en el lloc de treball de Cap de Gabinet de la Regidoria de 
Presidència, amb efectes del dia 15 d'abril de 2021, amb el règim de plena dedicació. 
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Acords de la Comissió de Govern de 22 d'abril de 2021

122. – (11/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cristina Caballero 
Guzmán (mat. 78559) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació a 
la Direcció de Serveis de Secretaria Tècnic-Jurídica de la Gerència de Recursos, on 
ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Dret (22FA1BIBA15), i l’activitat privada 
per compte propi com a advocada. No podrà ostentar, per sí 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 
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. 

123. – (15/2021 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Janira Rivera 
García (mat. 5100193), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina 
per vacant amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació al 
Departament de Sancions de la Direcció de Recaptació i Sancions de l’Institut 
Municipal d’Hisenda, on ocupa el lloc de treball d’Administrativa (16FCXSCSC06), i una 
activitat privada per compte d’altri com a speaker de la Federació Catalana de 
Taekwondo. 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. 

124. – (81/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Adán Rivas Garcia (mat. 
27790) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 
professional d’Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona (codi de lloc de treball: 
16FC1BIBA02), amb destinació a la Unitat Nocturna Eco Nit (UN Eco) de la Gerència 
d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat privada per compte propi com a 
administrador de la societat GR4 INDUSTRIAL SOLUTIONS S.L, de la qual és soci. La 
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dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. El Sr. Rivas en l’exercici d’aquesta segona activitat no 
podrà comprometre la seva imparcialitat o independència com a agent de la Guàrdia 
Urbana i mentre estigui vigent aquesta autorització de compatibilitat deixarà de 
percebre el factor d’incompatibilitat del complement específic. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
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, inclosos els límits i 
condicionants aprovats per l’abans esmentat Acord de la Comissió de Govern de 
21/04/2016. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

125. – (94/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sílvia Rovira Eroles 
(mat. 74966) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la 
categoria professional de Tècnica Mitjana en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Llicències i Inspecció del Districte de l'Eixample, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnica Mitjana en Arquitectura (20FA2BIBA05), i una activitat privada per 
compte propi com a arquitecta tècnica. Per tal d'evitar possibles coincidències entre 
l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura 
tècnica, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

126. – (114/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Marc Coll Sánchez (mat. 
25961) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de Bombers 
de Montjuïc de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a 
professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit 
de 75 hores anuals de formació en l’any 2020, establertes en l’article 19 apartat b) de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en 
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l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, 
que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de 
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que 
imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona 
(Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la 
declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 
l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

127. – (116/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Víctor Vázquez Moreno 
(mat. 75911) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Tècnic Mitjà en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Llicències i Inspecció del Districte de l'Eixample, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnic Mitjà en Arquitectura (20FA2BIBA05), i una activitat privada per 
compte propi com a arquitecte tècnic. Per tal d'evitar possibles coincidències entre 
l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura 
tècnica, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 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. 

128. – (117/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Anna-Clara Martínez 
Fernández (mat. 77768) entre la seva activitat municipal com a personal eventual 
desenvolupant el lloc de treball d’Assessora 6 del Grup Polític Municipal 
Ciudadanos/Ciutadans (22EEESNEV01), i l’activitat docent com a professora 
col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 2020-2021, des 
del 17/02/2021 fins al 16/07/2021. La dedicació a la docència universitària serà a 
temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal 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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129. – (601/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Fidel González Pérez (mat. 
77761) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la 
categoria professional de Gestor d’Administració General, amb destinació a la Direcció 
de Serveis de Democràcia Activa de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i 
Comunitat, on ocupa el lloc de treball de Gestor d'Administració General 
(20FA2BIBA01), i l’activitat pública com a professor associat a temps parcial de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic 2020-2021, des de 
l’01/02/2021 fins al 31/07/2021. La dedicació a la docència universitària serà a temps 
parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

130. – (65/2021) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència d’Àrea Agenda 
2030, Transició Digital i Esports, 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. 

131. – (123/2021) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Gerència de Mobilitat i 
Infraestructures, 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. 

132. – (139/2021) CONVOCAR la cobertura del lloc de treball de Director/a del Born Centre 
de Cultura i Memòria adscrit a la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de la 
Gerència de l’Institut Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i APROVAR 
les bases que han de regir aquesta convocatòria (I.D. S 08014551). PUBLICAR aquest 
acord i l’annex a la Gaseta Municipal, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

133. – (21000472) INICIAR l'expedient per a la contractació del "Servei de producció de vuit 
números de la revista Barcelona Metròpolis i que han d’incloure en tot cas la gestió de 
continguts (encàrrecs de textos, fotografia, il·lustració i infografia, l'edició de taula i 
redacció de continguts complementaris i la coordinació plec cultura), el disseny i 
maquetació i la correcció, traducció i revisió de galerades, així com l’organització dels 
esdeveniments relacionats amb la revista", amb núm. de contracte 21000472, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 537.443,44 euros (IVA inclòs) i un valor estimat 
d'1.028.975,73 euros, distribuït en els següents Lots: LOT núm. 01, Servei de gestió de 
continguts, per un import de 291.020,74 euros IVA inclòs; LOT núm. 02, Serveis de 
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disseny i maquetació, per un import de 69.764,14 euros IVA inclòs; LOT núm. 03, 
Serveis de traducció i correcció i revisió de galerades, per un import de 124.000,32 
euros IVA inclòs; LOT núm. 04, Serveis de gestió d’esdeveniments, per un import de 
52.658,24 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec 
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors 
del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR 
l'esmentada quantitat, amb pressupost net 467.716,24 euros i import de l'IVA de 
69.727,20 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 13.164,56 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705, un 
import (IVA inclòs) de 26.329,12 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705, un import (IVA inclòs) de 13.164,56 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/92012 0705, un import (IVA inclòs) de 31.000,08 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705, un 
import (IVA inclòs) de 62.000,16 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705, un import (IVA inclòs) de 31.000,08 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/92012 0705, un import (IVA inclòs) de 17.441,04 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705, un 
import (IVA inclòs) de 34.882,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705, un import (IVA inclòs) de 17.441,04 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/92012 0705, un import (IVA inclòs) de 38.834,68 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705, un 
import (IVA inclòs) de 33.920,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705, un import (IVA inclòs) de 38.834,68 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/92012 0705, un import (IVA inclòs) de 33.920,50 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705, un 
import (IVA inclòs) de 77.669,38 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705, un import (IVA inclòs) de 67.841,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22703/92012 0705; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

134. – (18003434L06-003) MODIFICAR la disposició de la despesa del contracte 
18003434L06-003 que té per obejcte 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 CIF número B-67068874, d'acord amb els 
informes i la conformitat del contractista que consten en l'expedient, en el sentit de 
minorar l’import de 33.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici pressupostari 
de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0605. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que en el termini de 15 dies des de la recepció de la notificació de 
la present resolució formalitzi la modificació contractual. DONAR COMPTE d'aquest 



CCM 6/21 Presidencia 23/45

acord a la Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

135. – (18003434L08-003) MODIFICAR la disposició de la despesa del contracte 
18003434L08-003 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 8-Districte d’Horta-Guinardó, adjudicat a l'empresa Serveis 
per l’espectacle Rulot SLU, amb CIF número B-67068874, d'acord amb els informes i la 
conformitat del contractista que consten en l'expedient, en el sentit de minorar 
l’import de 50.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0607. REQUERIR l'adjudicatari per 
tal que en el termini de 15 dies des de la recepció de la notificació de la present 
resolució formalitzi la modificació contractual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

136. – (18003434L10-003) MODIFICAR la disposició de la despesa del contracte 
18003434L10-003 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 10-Districte de Sant Andreu, adjudicat a l'empresa La 
Llauna SCCL, amb CIF número F58184201, d'acord amb els informes i la conformitat 
del contractista que consten en l'expedient, en el sentit de minorar l’import de 
44.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0609. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
en el termini de 15 dies des de la recepció de la notificació de la present resolució 
formalitzi la modificació contractual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

137. – (19001027L02-004) MODIFICAR la disposició de la despesa del contracte 
19001027L02-004 que té per objecte la distribució d’elements de comunicació als 
Districtes de Les Corts i Gràcia, adjudicat a l'empresa Fundació Privada Joia SL amb NIF 
G08901019, d'acord amb els informes i la conformitat del contractista que consten en 
l'expedient, en el sentit de minorar la part corresponent al Districte de Les Corts, per 
un import de 9.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0604. REQUERIR l'adjudicatari per 
tal que en el termini de 15 dies des de la recepció de la notificació de la present 
resolució formalitzi la modificació contractual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

138. – (19001027L05-004) MODIFICAR la disposició de la despesa del contracte 
19001027L05-004 que té per objecte la distribució d’elements de comunicació als 
Districtes de Sant Martí, Ciutat Vella i Horta-Guinardó, adjudicat a l'empresa Fundació 
Privada Joia SL amb NIF G08901019, d'acord amb els informes i la conformitat del 
contractista que consten en l'expedient, en el sentit minorar la part corresponent al 
Districte de Ciutat Vella, per un import de 10.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 
0601. REQUERIR l'adjudicatari per tal que en el termini de 15 dies des de la recepció 
de la notificació de la present resolució formalitzi la modificació contractual. DONAR 
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COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 
i Seguretat i Prevenció. 

139. – (19001291L02-004) MODIFICAR la disposició de la despesa del contracte 
19001291L02-004 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 del districte de 
Sants-Montjuïc durant el període 2019-2020, adjudicat a l'empresa Iniciatives Events 
SL, amb NIF B64709363, d'acord amb els informes i la conformitat del contractista que 
consten en l'expedient, en el sentit de minorar l’import de 30.000,00 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/20500/33811 0603. REQUERIR l'adjudicatari per tal que en el termini de 15 dies des 
de la recepció de la notificació de la present resolució formalitzi la modificació 
contractual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

140. – (20000090L01-002) MODIFICAR el LOT 1, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, 
del contracte 20000090L1-002 que té per objecte els serveis d’hostesses i hostes i de 
guies com a suport d’actes institucionals i visites organitzats per l’Ajuntament de 
Barcelona, adjudicat a l’empresa Euro-Tomb Barcelona, SL amb NIF B60976495, per 
tal d’incorporar la modalitat de visites virtuals complementàries d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. REQUERIR a l'adjudicatari per tal 
que formalitzi l’esmentada modificació 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 i Seguretat i Prevenció. 

141. – (21001019) INICIAR l'expedient per a la contractació corresponent al servei de la 
gestió i dinamització de l’equipament de l’Ateneu de fabricació digital del districte de 
les Corts, amb mesures socials de contractació pública sostenible per al període 1 
d’agost de 2021 al 31 de desembre de 2023, amb núm. de contracte 21001019, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 550.977,30 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
643.775,14 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 455.353,14 euros i 
import de l'IVA de 95.624,16 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 94.996,08 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/22610/33711, un import (IVA inclòs) de 227.990,61 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22610/33711 un 
import (IVA inclòs) de 227.990,61 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/0604/22610/33711; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. CONVOCAR la licitació per 
a la seva adjudicació durant el termini de 15 dies naturals a partir del dia següent a la 
publicació del corresponent anunci en el Perfil del Contractant de la Plataforma de 
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Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, DECLARAR la 
improcedència de la revisió de preus amb motiu i, DONAR COMPTE d'aquesta 
resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 29 d'abril de 2021

142. – (115/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Magdalena Blanco 
Vives (mat. 77296) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
acumulació de tasques amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en 
Enginyeria, amb destinació al Departament d’Obres i Manteniment del Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Mitjana en Enginyeria 
(20FA2BIBA09), i una activitat privada per compte propi com a enginyera. Per tal 
d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 
l’exercici de l’activitat privada d’enginyeria, 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. 

143. – (128/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Yolanda Silva 
Rodríguez (mat. 78366) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació 
al Departament de Serveis Jurídics del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnica Superior en Dret (22FA1BIBA15), i l’activitat privada per compte 
propi com a advocada. No podrà ostentar, per sí 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 
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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144. – (70/2020 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Àngela Mena Also 
(mat. 6072602), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
vacant, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació al 
Departament de Serveis Jurídics de l’Institut de Cultura de Barcelona, desenvolupant 
les funcions pròpies d’un lloc de treball de Tècnica Superior en Dret [22FA1BIBA15], i 
l’activitat pública com a professora associada a la Universitat de Barcelona, mitjançant 
contracte de durada determinada i a temps parcial per l’any acadèmic 2020-2021 des 
del 15/09/2020 fins al 14/09/2021. La dedicació a la docència universitària serà a 
temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre d’incompatibilitats del personal 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. 

145. – (150/2021) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Direcció de Serveis 
d’Assessorament Jurídic de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, 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. 

146. – (19002998-001) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el contracte 
19002998-001 que té per objecte "contracte mixt de subministrament i serveis núm.
19002998, que té per objecte la producció, instal·lació, control de seguiment i retirada 
dels elements publicitaris i producció d’altres elements de comunicació per a les 
campanyes, esdeveniments, exposicions i altres accions de comunicació", adjudicat a 
l'empresa Publiservei, SL, amb NIF B59127431, per un import màxim de 80.000,00 
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 80.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec 
a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import 
(IVA inclòs) de 80.000,00 euros a l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0705. 
FIXAR en 3.305,78 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva i RETENIR-
LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta 
modalitat de constitució de garantia. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui 
a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de 
Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de 
la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Prevenció i Seguretat. 
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Acords de la Comissió de Govern de 6 de maig de 2021

147. – (418/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mònica López 
Escardívol (mat. 76884) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina 
per vacant amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació 
al Departament de Serveis Jurídics del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnica Superior en Dret (22FA1BIBA15), i l’activitat pública com a 
professora associada a temps parcial de la Universitat de Barcelona (UB) pel curs 
acadèmic 2020-2021 des del 05/10/2020 fins al 14/09/2021. La dedicació a la 
docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

148. – (146/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gerardo Guillén 
Fernández (mat. 22327) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera 
amb la categoria professional d’Agent de la Guàrdia Urbana (codi lloc: 16FC1BIBA02), i 
adscrit a la UREP nit de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública 
com a professor formador a l’Escola de Policia de Catalunya de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit de 75 
hores anuals de formació en l’any 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. 

149. – (21000686) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de Suport Tècnic per a 
la realització d’Entrevistes en els processos selectius de l’Ajuntament de Barcelona, 
amb núm. de contracte 21000686, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 
del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 468.657,20 euros (IVA 
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inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 724.004,00 euros; 
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la 
licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost 
net de 387.320,00 euros i import de l'IVA de 81.337,20 euros; i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 156.828,10 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22607/92216 0707, un import (IVA inclòs) de 311.829,10 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22607/92216 0707; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de 
preus, donades les característiques del contracte. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat, i Prevenció. 

150. – (18003447L01-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el 
contracte 18003447L01 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 
Barcelona (Lot 1: Districte de Ciutat Vella) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa 
Construcciones y Servicios Faus, SA., amb NIF A58869892, en el sentit d’incrementar 
el percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució 
material de les actuacions realitzades per donar compliment a les necessitats de la 
prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui per a la seva formalització a les 
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de 
Recursos 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. 

151. – (18003447L02-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el 
contracte 18003447L02 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 
Barcelona (Lot 2: Districte de l’Eixample) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa 
Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, en el sentit d’incrementar el 
percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució 
material de les actuacions realitzades per donar compliment a les necessitats de la 
prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que a les dependències de la Direcció de Serveis de 
Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini 
de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció 

152. – (18003447L03-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el 
contracte 18003447L03 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 
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Barcelona (Lot 3: Districte de Sants-Montjuïc) pels anys 2019-2021, adjudicat a 
l'empresa Ute Sants Manteniment Via Publica, amb NIF U67372151, en el sentit 
d’incrementar el percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre 
l’import d’execució material de les actuacions realitzades per donar compliment a les 
necessitats de la prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi 
sanitària provocada per la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. REQUERIR l'adjudicatari per tal comparegui a les dependències 
de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva 
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

153. – (18003447L04-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el 
contracte 18003447L04 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 
Barcelona (Lot 4: Districte de les Corts) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa M. 
i J. Gruas, S.A., amb NIF A25031576, en el sentit d’incrementar el percentatge en 
concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució material de les 
actuacions realitzades per donar compliment a les necessitats de la prestació de 
l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, 
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que comparegui per a la seva formalització a les dependències de 
la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos 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. 

154. – (18003447L05-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el 
contracte 18003447L05 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 
Barcelona (Lot 5: Sarrià-Sant Gervasi) pels anys 2019-2021, adjudicat a la Ute Sarrià 
Manteniment Via Pública, amb NIF U67372185, en el sentit d’incrementar el 
percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució 
material de les actuacions realitzades per donar compliment a les necessitats de la 
prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui per a la seva formalització a les 
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de 
Recursos 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. 

155. – (18003447L06-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el 
contracte 18003447L06 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 
Barcelona (Lot 6: Districte de Gràcia) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa 
Constraula Enginyeria i Obres SAU amb NIF A58142639, en el sentit d’incrementar el 
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percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució 
material de les actuacions realitzades per donar compliment a les necessitats de la 
prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui per a la seva formalització a les 
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de 
Recursos 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. 

156. – (18003447L07-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el 
contracte 18003447L07 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 
Barcelona (Lot 7: Districte d'Horta-Guinardó) pels anys 2019-2021, adjudicat a 
l'empresa Serveis Integrals de Manteniment Rubatec SA, amb NIF A60744216, en el 
sentit d’incrementar el percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre 
l’import d’execució material de les actuacions realitzades per donar compliment a les 
necessitats de la prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi 
sanitària provocada per la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui per a la seva 
formalització a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la 
Gerència de Recursos 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. 

157. – (18003447L08-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el 
contracte 18003447L08 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 
Barcelona (Lot 8: Districte de Nou Barris) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa 
Constraula Enginyeria i Obres SAU amb NIF A58142639, en el sentit d’incrementar el 
percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució 
material de les actuacions realitzades per donar compliment a les necessitats de la 
prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui per a la seva formalització a les 
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de 
Recursos 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. 

158. – (18003447L09-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el 
contracte 18003447L09 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 
Barcelona (Lot 9: Districte de Sant Andreu) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa 
Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, en el sentit d’incrementar el 
percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució 
material de les actuacions realitzades per donar compliment a les necessitats de la 
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prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui per a la seva formalització a les 
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de 
Recursos 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. 

159. – (18003447L10-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el 
contracte 18003447L10 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 
Barcelona (Lot 10: Districte de Sant Martí) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa 
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU, amb NIF A58142639, en el sentit 
d’incrementar el percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre 
l’import d’execució material de les actuacions realitzades per donar compliment a les 
necessitats de la prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi 
sanitària provocada per la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui per a la seva 
formalització a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la 
Gerència de Recursos 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. 

160. – (18003448L01-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, del 
contracte 18003448L01-003 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
1: Ger. Recursos, Ciutat Vella) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa Ute Faus-
Miatec Mant.Edif.Lot 1 Con amb NIF U67421511, en el sentit d’incrementar el 
percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució 
material de les actuacions realitzades per donar compliment a les necessitats de la 
prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
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 

161. – (18003448L02-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, del 
contracte 18003448L02-003 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
2: Ger. Drets Social, Eixample) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa Imesapi, SA 
amb NIF A28010478, en el sentit d’incrementar el percentatge en concepte de 
seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució material de les actuacions 
realitzades per donar compliment a les necessitats de la prestació de l’objecte del 
contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, d'acord amb 
els informes i documentació que consta en l'expedient. REQUERIR l'adjudicatari per tal 
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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. 

162. – (18003448L03-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, del 
contracte 18003448L03-003 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
3: Seguretat i Prev, Ecol.Urbana) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa Ute Api 
Movilidad, SA i Ilunion Limpieza y Medio Ambiente,SA amb NIF U88376264, en el 
sentit d’incrementar el percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre 
l’import d’execució material de les actuacions realitzades per donar compliment a les 
necessitats de la prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi 
sanitària provocada per la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. 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 

163. – (18003448L04-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, del 
contracte 18003448L04-003 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
4: Sants-Montjuïc, Les Corts) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa Servicios e 
Instalaciones Aldago, SL amb NIF B61563169, en el sentit d’incrementar el 
percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució 
material de les actuacions realitzades per donar compliment a les necessitats de la 
prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
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. 

164. – (18003448L05-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, del 
contracte 18003448L05-003 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
5: Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa Ute Faus-
Miatec Mant.Edif.Lot 5 Con amb NIF U67421529, en el sentit d’incrementar el 
percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució 
material de les actuacions realitzades per donar compliment a les necessitats de la 
prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
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. 
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165. – (18003448L06-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, del 
contracte 18003448L06-003 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
6: Horta-Guinardó, Nou Barris) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa Ute Faus-
Miatec Mant.Edif.Lot 6 Con amb NIF U67421552, en el sentit d’incrementar el 
percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució 
material de les actuacions realitzades per donar compliment a les necessitats de la 
prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
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. 

166. – (18003448L07-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, del 
contracte 18003448L07-003 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
7: Sant Andreu, Sant Martí) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa Servicios e 
Instalaciones Aldago, SL amb NIF B61563169, en el sentit d’incrementar el 
percentatge en concepte de seguretat i salut d’aplicació sobre l’import d’execució 
material de les actuacions realitzades per donar compliment a les necessitats de la 
prestació de l’objecte del contracte a conseqüència de la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
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. 

Acords de la Comissió de Govern de 13 de maig de 2021

167. – (566/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sandra Escapa Solanas 
(mat. 77772) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec 
d’Assessora, i amb destinació a la Regidoria d'Infància, Joventut i Gent Gran, on ocupa 
el lloc de treball d’Assessora 5 (24EEESNEV01), i l’activitat pública com a professora 
associada a temps parcial de la Universitat de Barcelona (UB) per l’any acadèmic 
2020-2021, des del 15/09/2020 fins al 14/09/2021. La dedicació a la docència 
universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident 
amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment 
dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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168. – (118/2021 ) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carles Lloveras Lleal (mat. 
71745) entre la seva activitat municipal com a personal directiu que presta serveis a la 
Direcció de Serveis de Secretaria General de la Gerència de Recursos d'aquest 
Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de Director de Serveis de Secretaria 
General (28FA1CLCD03), i l’activitat pública com a professor associat a temps parcial 
de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) pel curs acadèmic 2020-2021, des del 
19/04/2021 fins al 25/07/2021. La dedicació a la docència universitària serà a temps 
parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

169. – (147/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Lluís López Cuadradas 
(mat. 24666) 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 l'Eixample de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat 
pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 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. 

170. – (161/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Victor Centellas Ortigosa 
(mat. 27983) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Llicències d'Obres de la Gerència d'Urbanisme de la Gerència d'Àrea 
d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Arquitectura 
(22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte propi com a arquitecte. Per tal 



CCM 6/21 Presidencia 35/45

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. 

171. – (162/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Raúl Fumero Galán (mat. 
27509) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al Departament de 
Llicències i Inspecció del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 
Superior en Arquitectura (22FA1BIBA04), i una activitat privada per compte propi com 
a arquitecte. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la 
privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura, qualsevol 
manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional 
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

172. – (163/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduardo Lasanta Garcia 
(mat. 24538) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPEIS (codi de lloc: 18FC1CICD04), amb destinació al 
Parc de Bombers de la Vall d’Hebron de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i 
l’activitat privada per compte d’altri com a formador de cursos bàsics d’extintors i 
Boques d’Incendi Equipades (BIE’s) a l’empresa Alcoholera S.A i Alcoholes Oliva SA. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública, i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. El Sr. Lasanta, 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 
demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
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d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

173. – (139/2021) ESMENAR el primer paràgraf de l’apartat 1 de les bases de la convocatòria 
del lloc de treball de Director/a del Born Centre de Cultura i Memòria adscrit a la 
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de la Gerència de l’Institut Municipal de 
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, en el sentit d’on diu “Director/a d'Innovació, 
Coneixement i Arts Visuals adscrit a la Direcció de Teixit Cultural” ha de dir “Director/a 
del Born Centre de Cultura i Memòria adscrit a la Direcció de Memòria, Història i 
Patrimoni”. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE 
d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

174. – (21000583) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de disciplina 
preventiva de Medicina del Treball i realització dels reconeixements mèdics de 
vigilància de la salut del personal de l’Ajuntament de Barcelona i Organismes adherits, 
amb núm. de contracte 21000583, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 
del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 700.812,60 euros, 
exempt d'IVA, dels quals corresponen al pressupost de l’Ajuntament de Barcelona 
549.366,92 euros, determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat 
d'1.541.787,72 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 91.561,15 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22736/92218 0707, un 
import (IVA inclòs) de 183.122,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22736/92218 0707, un import (IVA inclòs) de 274.683,46 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22736/92218 0707; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

175. – (18002724-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i següents de la LCSP, el 
contracte 18002724-002 que té per objecte "la prestació de serveis de suport tècnic 
per a desenvolupar el pla d'accessibilitat web i continguts accessibles de la Direcció de 
Serveis de Comunicació Digital de l'Ajuntament de Barcelona.", adjudicat a l'empresa 
Tothomweb, SL, amb NIF B55183933, per un import màxim de 50.986,51 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 
50.986,51 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
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50.986,51 euros a l'aplicació pressupostària D/22719/92523 0705. FIXAR en 2.106,88 
euros l'import del reajustament de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del
contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de 
constitució de garantia. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les 
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de 
Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de 
la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

176. – (18002708-002) PRORROGAR per un període comprès des del 28.05.2021 fins el 
27.05.2022, el contracte 18002708-002 que té per objecte la prestació dels serveis 
d’informació i tramitació als ciutadans que es dirigeixen a l’Ajuntament de Barcelona a 
través dels diferents canals d’atenció ciutadana prestats on line i en diferit (telèfon, 
Internet, correu electrònic, xat i xarxes socials), adjudicat a l'empresa Atento 
Teleservicios España, SAU, amb NIF A78751997, per un import total de 5.510.667,17 
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 3.214.555,85 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 2.656.657,73 euros i import IVA de 557.898,12 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92511 0300. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa 
de l'esmentat contracte per un import de 2.296.111,32 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net d'1.897.612,66 euros i import IVA de 
398.498,66 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92511 0300, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

177. – (20214189_21000692) DESISTIR del procediment d’adjudicació del contracte núm. 
21000692, que té per objecte els serveis d’assistència i defensa jurídiques als 
membres dels cossos de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, 
Extinció d'Incendis i Salvament, que integren l’Àrea de Seguretat i Prevenció, d’acord 
amb el plec de prescripcions tècniques, iniciat per acord de la Comissió de Govern en 
sessió de 25 de març de 2021, d’acord amb el contingut de l’article 152 per infracció 
dels articles 1 i 132 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, atès que els criteris de solvència tècnica de la clàusula 7 del PCAP limiten la 
concurrència, d’acord amb els motius assenyalats en l’informe de 27 d’abril de 2021 
que figura en l’expedient; ANUL·LAR l'autorització de la despesa del contracte per un 
import total (IVA inclòs) de 363.000,00 euros amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 108.900,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22604/13013 0400;  un import (IVA inclòs) de 169.400,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22604/13013 0400 i un import (IVA inclòs) de 84.700,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22604/13013 
0400; NOTIFICAR als licitadors el contingut de la resolució als efectes 
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oportuns; DONAR-NE COMPTE d’aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

El Sr. Valls s’incorpora a la sessió.

b) Mesures de govern

1. – Estratègia de persones i desenvolupament organitzacional 2019-2023. 

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

ES DÓNA PER TRACTADA

c) Informes

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

2. – Informe sobre les preguntes, precs i peticions d'accés a expedients formulades pels 
grups municipals de l'oposició. 

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

ES DÓNA PER TRACTAT

d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (15/2021) ATORGAR el Títol Honorífic Amic de Barcelona al Sr. Philippe Saman per la 
seva vinculació a la ciutat de Barcelona i la seva tasca de més de 40 anys de creació de 
vincles i xarxes comercials entre França i la nostra ciutat, que han ajudat al 
desenvolupament del món empresarial. 

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

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



CCM 6/21 Presidencia 39/45

4. – (166/2021) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 
2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla a 
l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el seu annex a la Gaseta 
Municipal i al web municipal. 

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

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

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

5. – (20214016_21000045) ADJUDICAR el contracte núm. 21000045, que té per objecte el 
subministrament, mitjançant la modalitat d’arrendament, de 4 furgonetes amb oficina 
d’atestats i amb distintius destinades per al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona 
a l’Ajuntament de Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció a Alphabet España 
Fleet Management, SA, amb NIF A91001438, de conformitat amb la proposta de la 
Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada 
l'oferta més avantatjosa, pel preu de 445.403,90 euros IVA inclòs, dels quals 
368.102,40 euros corresponen al preu net i 77.301,50 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor 
de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 66.810,58 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 89.080,78 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 89.080,78 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un 
import (IVA inclòs) de 89.080,78 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 89.080,78 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 22.270,20 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l'actual. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 
5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa 
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR el Sr. Èric 
Pintor González, cap del Departament de Logística i Infraestructures, com a 
responsable del contracte. 

     (Es tracta conjuntament amb el punt 6)
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Intervenen els Srs. Batlle, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Bou i Valls.

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

6. – (20214016_21000045) ALLIBERAR la quantitat de 100.064,10 euros (IVA inclòs), en 
concepte de baixa en la licitació, del contracte 21000045 que té per objecte el 
subministrament, mitjançant la modalitat d’arrendament, de 4 furgonetes amb oficina 
d’atestats i amb distintius destinades per al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona 
a l’Ajuntament de Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció, el qual ha estat 
adjudicat a l'empresa Alphabet España Fleet Management, SA, amb NIF A91001438, i 
retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 15.009,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2026 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 
20.012,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 20.012,82 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un 
import (IVA inclòs) de 20.012,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 20.012,82 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 5.003,20 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400. 

(Tractat conjuntament amb el punt 5)

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

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

7. – (M1923/2132) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda instar el Govern municipal a realitzar una campanya 
informativa sobre els riscos de la ciberdelinqüència tant amb consells pràctics com 
també habilitant canals de comunicació per assessorament i consultes de la ciutadania 
sobre aquesta qüestió. 

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

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

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

8. – (M1923/2135) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda que el Govern municipal reprengui el projecte de Can 
Batlló per tal de resoldre els problemes de saturació i conservació actuals que 
pateixen els diferents arxius municipals, dotant-lo de pressupost adequat i portant a 
terme totes aquelles actuacions necessàries per tal de tirar endavant un projecte 
d’enorme transcendència per a la ciutat. 

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

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

Del Grup Municipal Ciutadans:

9. – (M1923/2158) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda que el Govern Municipal no adjudiqui i no celebri el 
procediment de contractació que té per objecte la producció de vuit números de la 
revista Barcelona Metròpolis publicat per l’Ajuntament amb data de 7 de maig de 
2021.

Intervenen la Sra. i els Srs. Guilarte, Coronas, Martí Galbis, Bou, Valls i Martí Grau.

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

Del Grup Municipal Partit Popular:

10. – (M1923/2162) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: 1- Instar el Govern Municipal a establir les condicions
que afavoreixin que Barcelona pugui ser la seu de L’Autoritat Europea de Preparació i 
Resposta davant Emergències Sanitàries. 2.-Treballar conjuntament amb la 
Generalitat i les entitats i professionals de la investigació, biomedicina i les ciències de 
la salut, en el marc del Grup de treball que ha creat, les mesures addicionals a aplicar 
per aconseguir-lo. 3.- Demanar al Govern de L’Estat el suport a Barcelona com a destí 
de L’Agència Europea i treballar conjuntament per crear les millors condicions que 
facin possible la seva ubicació a la nostra ciutat. 

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

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

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

11. – (M1923/2147) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda que l'Ajuntament de Barcelona manifesta la seva 
voluntat d'implicar-se decididament i de participar activament en la Conferència sobre 
el Futur d'Europa que les institucions de la Unió Europea han posat en marxa el 9 de 
maig de 2021 i, a aquest efecte, el govern municipal: - disposarà el necessari perquè el 
Consell Municipal debati i decideixi les aportacions a la Conferència en nom de 
l'Ajuntament. - i promourà i dinamitzarà la participació ciutadana en el debat europeu 
en el marc de la Conferència en col·laboració amb les entitats de la societat civil.

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

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

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

12. – (M1923/2134) Que el govern municipal creï un grup de treball estable en el marc del 
Consell de Benestar Animal de Barcelona, en que es defineixi, de manera compartida 
amb les entitats de benestar animal, la implementació i el desplegament de la mesura 
d'establiment de franges horàries en l'accés de les persones amb gos als parcs de la 
ciutat, així com la restricció de pas a les persones amb gos als parcs públics. 

Es presenta la modificació de redactat següent:

(M1923/2134) Que el govern municipal proposi a la Comissió Permanent del Consell 
de Convivència, defensa i protecció dels animals un grup de treball en el marc de 
l’esmentat Consell en que es proposi, de manera compartida amb les 
entitats de benestar animal, la implementació i el desplegament de la mesura 
d'establiment de franges horàries en l'accés de les persones amb gos als parcs de la 
ciutat, així com la restricció de pas a les persones amb gos als parcs públics. 

Intervenen el Sr. Coronas i la Sra. Bonet.

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

13. – (M1923/2133) Que l’Ajuntament defensi el dret a la protecció de la salut i el benestar 
de les dones treballadores i emprengui les negociacions pertinents per tal de 
contemplar el permís menstrual retribuït. 
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Intervenen les Sres. Alamany i Ballarín.

NO ACCEPTAT

El Sr. Serra s’incorpora a la sessió.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

14. – (M1923/2139) Que en la propera Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció es presenti l’últim informe de seguiment de 
l’ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència a l’espai públic de 
Barcelona i que també es presenti un altre informe per a ser debatut sobre el futur i 
desenvolupament previstos pel govern municipal d’aquesta ordenança. 

Intervenen els Srs. Martí Galbis i Batlle.

ACCEPTAT PARCIALMENT

15. – (M1923/2145) Que de forma consensuada amb sindicats, tècnics especialistes i 
departament d’interior de la Generalitat de Catalunya, el govern municipal plantegi la 
necessitat d’implementar les pistoles tàser al cos de la Guàrdia Urbana amb la finalitat 
de dotar als agents del cos de pistoles tàser que els permetin afrontar amb seguretat 
les intervencions policials, disminuir el nombre d’agents i detinguts lesionats, protegir 
la integritat física de la ciutadania i reduir l’ús de les armes de foc. 

Intervenen els Srs. Martí Galbis i Batlle.

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

16. – (M1923/2155) Que el Govern Municipal procedeixi a l'harmonització de la normativa 
respecte a les audiències públiques en els deu districtes de Barcelona, considerant la 
necessitat que les persones que participin en les mateixes puguin repreguntar o 
intervenir per segona vegada, perquè el retorn d'aquesta participació sigui major.

Intervenen els Srs. Sierra i Serra.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

17. – (M1923/2163) Instar el Govern municipal a que de forma immediata es prenguin les 
mesures adients per tal de solucionar les deficiències detectades en les instal·lacions 
policials d’emergències de Barcelona i es faci una calendarització del seu trasllat 
definitiu. 
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Intervenen els Srs. Bou i Batlle.

ACCEPTAT

18. – (M1923/2161) Instar el Govern Municipal a que es doni trasllat als grups municipals 
de les actuacions realitzades pels grups de treball creats pel Decret d’Alcaldia que crea 
el Programa per a l’Impuls del Règim Especial de Barcelona, per tal que aquests 
puguin fer propostes sobre la reforma de la Carta Municipal i impulsar els treballs de 
seguiment dels grups de treball abans d’elaborar la ponència que es té previst 
presentar en la Jornada Institucional. 

Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Ballarín.

NO ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Ciutadans:

19. – (M1923/2156) Creu el Govern municipal que es beneficiós en la lluita contra 
l'okupació il·legal la promoció de cursos d'okupació ? 

Intervenen els Srs. Sierra i Serra.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

20. – (M1923/2149) Quines són les últimes dades disponibles de participació ciutadana en 
l'elecció del síndic i quina valoració en fa el govern municipal? 

Intervenen els Srs. Valls i Serra.

ES DÓNA PER TRACTADA

21. – (M1923/2148) Quina valoració fan de la sentència i de la seva motivació els regidors 
responsables de bon govern i de règim interior? Com defensa el govern municipal 
l’opció de no deixar el projecte de nou servei en suspens fins que recaigui sentència 
ferma malgrat el risc que comporta de malgastar recursos públics? 

Intervenen el Sr. Valls i la Sra. Ballarín.

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Ciutadans:

22. – (M1923/2154) Que el Govern municipal informi de l'estat d'execució de la proposició 
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aprovada per aquesta Comissió el passat mes de novembre, amb el contingut 
següent: (M1923/1438) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Que l’Ajuntament de Barcelona es faci càrrec de les 
despeses jurídiques ocasionades en concepte d’honoraris de l’Advocacia de l’Estat i 
aboni als familiars de les víctimes mortals en el tràgic atemptat d’Hipercor la quantia 
corresponent a 500 euros, després d’haver rebut la sol·licitud d’aquest import per 
part del Ministeri de Justícia. 

Intervenen el Sr. Sierra i la Sra. Ballarín.

ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

1. – La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
acorda: PRIMER.- Reconèixer que els fets patits per la població armènia entre els anys 
1915 i 1923 tenen la consideració d’un veritable genocidi, d’acord amb la Convenció
de les Nacions Unides de 1948 per a la Prevenció i el Càstig del Crim de Genocidi. 
SEGON.- Rendir homenatge a la memòria del milió i mig de víctimes innocents 
armènies que van morir a l'Imperi otomà, commemorant el genocidi armeni amb 
l’esperit de fraternitat, solidaritat, justícia i defensa dels drets humans que sempre ha 
caracteritzat la nostra ciutat. TERCER.- Dur a terme les gestions oportunes davant del 
Govern de l’Estat per tal que subscrigui el contingut de la Resolució del Parlament 
Europeu de 1987, en que es reconeix el genocidi armeni perpretat per l’Imperi Otomà, 
reafirmada per posteriors resolucions de 2000, 2002, 2005 i 2015. QUART.- Donar 
suport al poble armeni en els seus esforços per consolidar el seu procés democràtic, 
de la mà amb les associacions instal·lades a Barcelona. CINQUÈ.- Informar a 
l'Associació Armènia a Catalunya ''Ararat'', a l'Associació Cultural Armènia a 
Barcelona, a l'Associació Cultural Hayq Barcelona, a l'Associació d’Amics d'Armènia i al 
Consell Parroquial de l'Esglesia Apostòlica Armènia i a l’Ambaixada d’Armènia. 

La llegeix la Sra. Gassol.

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

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