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

Sessió ordinària de 19 d'octubre de 2022

ACTA

A la Sala Lluís Companys de la Casa de la Ciutat, el 19 d'octubre de 2022, s’hi reuneix 
la COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr. Albert Batlle Bastardas. 
Hi assisteixen les Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Jordi Martí Grau
(s’incorpora en la proposició/declaració de grup núm. 1), 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, Ferran Mascarell Canalda, 
Francisco Sierra López, Josep Bou Vila, Óscar Benítez Bernal i María Magdalena 
Barceló Verea, assistits per l'assessora jurídica, la Sra. Anna Martori Salichs, que actua 
per delegació del secretari general i que certifica.

També hi és present la Ima. Sra. Francina Vila i Valls.

Excusen la seva absència els Ims. Srs. regidors: Marc Serra Solé, Eloi Badia Casas i Jordi 
Rabassa Massons.

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

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió ordinària celebrada el 21 de setembre de 2022, 
l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió.

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

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

1. – (18005239L01) Resolució de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció en data 
09.09.2022: RESOLDRE PER MUTU ACORD, amb efectes 31 de desembre de 2022, el 
contracte núm. 18005239LO1, que té per objecte el LOT 1 del contracte de 
subministrament, en la modalitat d'arrendament, de botelles d`oxigen medicinal i 



2/50
CCM 9/22 Presidencia

botelles per a l'oxitall (oxigen i acetilè) pel Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvament, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, amb 
mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 2 lots (LOT 1 botelles 
d'oxigen medicinal), que va ser adjudicat en data 11 de març de 2019 a l'empresa 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS SA, amb NIF A08015646, per un 
import de 35.442,40 euros, dels quals 34.060,00 euros corresponen al preu net i 
1.362,40 euros a l'IVA al 4%, sent formalitzat en data 29 de març de 2019, d'acord 
amb allò que disposa l'article 212.4 de la LCSP, i amb els informes que figuren a 
l'expedient ja que es constata l'esgotament del crèdit pressupostari establert per 
finançar les obligacions derivades d'aquest contracte per a l'any 2023. ANUL·LAR DE 
l'AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ de la despesa de l'esmentat contracte l'import de 
737,96 euros (IVA inclòs) amb càrrec al pressupost de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/20500/13612 0400, atès que no s'executarà. RETORNAR, de 
conformitat amb l'article 213.5 de la LCSP, la garantia definitiva constituïda davant de 
la tresoreria municipal, mitjançant document número 113937, per un import total de 
1.703,00 euros, un cop hagi transcorregut el termini de garantia de 6 mesos 
assenyalat en la clàusula 22 del PCAP. REQURIR a l'empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CARBUROS METALICOS SA, per tal que en el termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar 
des de la recepció de la notificació d'aquesta resolució, procedeixi a FORMALITZAR 
aquesta resolució de mutu acord. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió 
de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

2. – (20003726) Resolució de la Gerència del Districte de Sants-Montjuïc en data 
09.09.2022: LIQUIDAR i FINALITZAR el contracte núm 20003726 que té per objecte el 
"Subministrament de cabines sanitàries portàtils per esdeveniments a la via pública 
del districte de Sants-Montjuïc amb mesures de contractació pública sostenible", un 
cop finalitzat el termini d'execució del mateix. ANUL·LAR part de l'AUTORITZACIÓ i 
DISPOSICIÓ de la despesa del contracte, amb càrrec a l'aplicació pressupostària i 
pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 3.871,69 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 
0603, adjudicat a l'empresa WCLOC SANIBERICA S.L., amb NIF B01731504. 

3. – (21001893-002) Resolució de la Gerència del Districte de Sant Andreu en data 
12.09.2022: PRORROGAR per un període comprès des del 12.09.2022 fins el 
30.12.2022, el contracte 21001893-002 que té per objecte el Servei de seguretat i 
vigilància a Edifici Pallach, adjudicat a l'empresa INV VIGILANCIA SL, amb NIF 
B82906058, per un import total de 22.070,40 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 22.070,40 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 18.240,00 euros i import IVA de 3.830,40 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0609. 

4. – (22001939) Resolució de la Gerència de Coordinació Territorial i de Proximitat en data 
13.09.2022: RECTIFICAR, en virtut del que estableix l'article 109.2 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 
l'article 122 de la LCSP, l'error material detectat en el plec de clàusules administratives 
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particulars, del contracte número 22001939, que té per objecte el subministrament, 
mitjançant arrendament, de material d'infraestructures (estructures no permanents 
desmuntables, mobiliari, elements addicionals i material de so i il·luminació) pel 
desenvolupament d'actes dels 10 districtes, incloent transport, muntatge, instal·lació, 
desmuntatge i suport tècnic pel funcionament dels actes, consistent en la durada del 
contracte del LOT 3, el sumatori anual del valor estimat dels 10 lots i el compromís 
d'adscripció de materials de l'estoc mínim per districte de les estructures no 
permanents. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

5. – (21001981-001) Resolució de la Gerència de Recursos en data 14.09.2022: MODIFICAR 
el contracte 21001981-001 que té per objecte les obres de la instal·lació dels quadres 
generals de baixa tensió dels edificis Nou i Novíssim i creació de la sala tècnica per 
allotjar el quadre al soterrani de l'edifici Nou, adjudicat a DOICA GESTIÓN, SL amb NIF 
B64659758 en el sentit d'ampliar el termini d'execució fins al 24 de desembre de 
2022, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient, i en base al 
previst a l'art. 195.2 de la LCSP. 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. 

6. – (22000176L01) Resolució de la Gerència Municipal en data 16.09.2022: EXCLOURE, de 
la present licitació, a l'empresa PASTISSERIES FAIXAT S.L. en haver inclòs informació 
relativa al sobre C al sobre A, avançant contingut de l'oferta econòmica a la 
documentació administrativa i vulnerant d'aquesta manera el secret d'ofertes 
establert a l'art 139. LCSP i ART. 80.2 Reial Decret 1098 /2001, de 12 d'octubre, pel 
qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, tot d'acord amb allò establert a la clàusula 8 dels plec de clàusules 
administratives particulars i l'article 26 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel 
qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del 
Sector Públic i d'acord amb l'informe que consta a l'expedient. ADJUDICAR el 
contracte núm. 22000176L01, que té per objecte "Servei de càtering Plenaris i Govern 
Municipal" a EL BON SUCRE SL amb NIF B62119755 de conformitat amb la proposta 
de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que 
ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 
118.461,86 € IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 106.306,00 
€ corresponen al preu net i 12.155,86 € a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 34.551,38 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22601/91222 0705; un import (IVA inclòs) de 59.230,93 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22601/91222 
0705; un import (IVA inclòs) de 24.679,55 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22601/91222 0705. CONDICIONAR la seva 
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s 
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 
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que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 5.315,30 euros i RETENIR la 
garantia definitiva del preu del contracte. DESIGNAR com a responsable del contracte 
JOAQUIM ROMAÑACH PLANELLA. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

7. – (20000129-001) Resolució de la Gerència Municipal en data 16.09.2022: PRORROGAR 
per un període comprès des del 07.10.2022 fins el 06.10.2024, el contracte 20000129-
001 que té per objecte "Llicència d'us de la plataforma Social Elephants de gestió i 
escolta de xarxes socials", adjudicat a l'empresa SOCIAL ELEPHANTS SL, amb NIF 
B65823924, per un import total de 36.227,40 euros (IVA inclòs), d'acord amb l'informe 
de la Direcció de Comunicació Digital de data 26.07.22 que consta a l'expedient.. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
18.113,70 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
14.970,00 euros i import IVA de 3.143,70 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92523 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 18.113,70 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 14.970,00 euros i import IVA de 3.143,70 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92523 0705. DONAR COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

8. – (21002039-001) Resolució de la Gerència Municipal en data 16.09.2022: PRORROGAR 
per un període comprès des del 01.10.2022 fins el 30.09.2023, el contracte 21002039-
001 que té per objecte "Servei de suport i assistència tècnica pel control i seguiment 
d'actuacions de les obres realitzades per les companyies de serveis, gestió de les 
responsabilitats patrimonials i visites d'incidències a la via pública del Districte de 
Ciutat Vella", adjudicat a l'empresa IPLAN GESTION INTEGRAL, SL, amb NIF 
B64906845, per un import total de 48.490,99 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 12.122,75 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 10.018,80 euros i import IVA de 2.103,95 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/15344 0601; i un import 
de 36.368,24 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
30.056,40 euros i import IVA de 6.311,84 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22610/15344 0601, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. REQUERIR a l'adjudicatari per a que comparegui a les 
dependències del Districte de Ciutat Vella per a la seva formalització en el termini de 
15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

9. – (22000213) Resolució de la Primera Tinència d'Alcaldia, en data 16.09.2022: Vist el 
recurs d'alçada presentat per la interessada, i l'informe jurídic de data 23 de juny de 
2022, i d'acord amb les atribucions que em confereix el Decret d'Alcaldia de 
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15.6.2019: "DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la representació de DDLAB, 
INNOVACION GESTION Y DESARROLLO, S.L. en data 10 de juny de 2022, contra la 
Resolució de 31 de maig de 2022 dictada per la Gerent Municipal, per la que 
s'adjudicava el contracte 22000213 que té per objecte els serveis de disseny gràfic, 
amb mesures de contractació sostenible, atès que no s'aprecia cap causa de nul·litat o 
anul·labilitat que afecti l'acte administratiu impugnat. NOTIFICAR la present resolució 
a l'empresa interessada." 

10. – (22001953) Resolució de la Gerència de Recursos en data 16.09.2022: RECTIFICAR, en 
virtut del que estableix l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 122 de la 
Llei 9/2017, de 9 de març, de Contractes del Sector Públic, l'error en la clàusula 3 del 
plec de prescripcions tècniques del contracte 22001953 que té per objecte 
l'arrendament sense opció de compra i manteniment integral, d'un equip d'impressió 
digital en color per a la Direcció de Serveis Editorials de l'Ajuntament de Barcelona. 
Així, on diu: - Velocitat de producció pph (Pàgines per hora). On posa "Fins a 2.500 
fulls de 640 mm de llarg mínim" hauria de posar "Fins a 2.300 fulls de 640 mm de llarg 
mínim" On posa: "Fins a 3.600 fulls de 364 x 487 mm" hauria de posar "Fins a 3.600 
fulls de 330 x 487 mm" On posa: "Fins a 5.000 fulls A3/SRA3" hauria de posar "Fins a 
4.200 fulls A3/SRA3" - Format de paper en mòdul de sèrie: On posa "Fins a 364 x 487" 
hauria de posar "Fins a 330 x 487" - Bàner On posa "Mínim: 600 x 360 mm" hauria de 
posar "Fins a 600 x 330 mm" DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

11. – (22002920) Resolució de la Gerència del Districte de Les Corts en data 19.09.2022: 
INICIAR l'expedient per a la contractació de lloguer d'una font dispensadora d'aigua 
amb filtre per a la Seu Districte de les Corts, amb núm. de contracte 22002920, com a 
contractació basada de l'ACORD MARC PER Subministrament dispensadors aigua en 
regim de lloguer, amb núm. de contracte 19003371-002, amb un pressupost base de 
licitació de 231,49 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 191,31 euros. APROVAR les 
actuacions preparatòries efectuades i el document de licitació corresponent a la 
present contractació. ADJUDICAR el present contracte basat en ACORD MARC, per un 
preu màxim de 231,49 (IVA inclòs), d'acord amb les condicions establertes al PCAP i al 
PPT. AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada despesa a favor de l'empresa adjudicatària 
ACQUAJET BLUE PLANET, SLU amb NIF B62117783 i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 173,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/20500/92011 0604; un import (IVA inclòs) de 57,87 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/20500/92011 0604, 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a 
l'actual. ESTABLIR la durada del contracte a partir de l'1 d'octubre de 2022 fins al 30 
de setembre de 2023. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Senyora Angela 
Pellicer Buatell, Tècnica del Departament de Recursos Interns del Districte de les 
Corts. 

12. – (21003403-002) Resolució de la Gerència de Recursos en data 20.09.2022: ALLIBERAR 
PRESSUPOSTÀRIAMENT l'autorització i disposició de la despesa no obligada del 
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contracte 21003403-002 que té per objecte la contractació basada en el lot 3 de 
l'Acord Marc de serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona.(Cont : 
20002166- LOT 3- Serveis de numeració especials), segons els informes i la 
documentació que consten a l'expedient;, per un import de 200.000,00 euros, IVA 
inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 200.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0300. 

13. – (22001819) Resolució de la Gerència del Districte de Gràcia en data 20.09.2022: 
ADJUDICAR el contracte núm. 22001819, que té per objecte les "Obres de renovació 
de l'àrea de jocs infantils del parc de la Creueta del Coll, amb mesures de contractació 
pública sostenible" a IZER INGENIRERIA Y ECONOMIA SL amb NIF B65449183 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 283.298,18 
€ IVA inclòs, dels quals 234.130,73 € corresponen al preu net i 49.167,45 € a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 33.995,78 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/61116/15344 0606; un 
import (IVA inclòs) de 249.302,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/61116/15344 0606. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual. FIXAR 
l'import de la garantia definitiva en 11.706,54 euros. REQUERIR a l'empresa 
adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció 
de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les 
dependències Departament de Recursos Interns. DESIGNAR com a responsable del 
contracte a la Sra. Josie Abascal i Rovira, Cap del Departament d'Obres i 
Manteniment. ALLIBERAR la quantitat de 18.725,47 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 1.004,22 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/61116/15344 0606; un 
import (IVA inclòs) de 17.721,25 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/61116/15344 0606. 

14. – (22002798) Resolució de la Gerència de Recursos en data 20.09.2022: APROVAR 
l'adhesió al LOT 2 del contracte basat (exp. 2021.04-A02) en l'acord marc de 
subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (exp. 
2021.04), tramitat pel CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) per 
encàrrec de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), adjudicat a l'empresa ENDESA 
ENERGIA, S.A.U, amb NIF A81948077. INICIAR l'expedient per a la contractació 
basada, amb núm. de contracte 22002798, en el lot 2 de l'acord marc de 
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals, amb núm. de 
contracte 2021.04.A02, amb un pressupost base de licitació de 905,00 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 972,32 euros. APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades i el document de licitació corresponent a la present contractació; 
ADJUDICAR el present contracte basat en ACORD MARC, per un preu de 905,00 (IVA 
inclòs), d'acord amb les condicions establertes al PCAP i al PPT de l'acord marc i la 
contractació basada i fins el termini màxim de 12 mesos, des de l'1 d'octubre de 2022 
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al 30 de setembre de 2023; AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada despesa a favor de 
l'empresa adjudicatària ENDESA ENERGIA S.A. SOC.UNIP. amb NIF A81948077 i amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 688,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0400; un import (IVA inclòs) de 
217,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22102/93312 0400, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. DESIGNAR com a responsable del contracte basat 
el Sr. Joan Carles Moya Castillo, Cap de Departament de Subministraments i Estalvi 
Energètics. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

15. – (22002801) Resolució de la Gerència del Districte de Nou Barris en data 20.09.2022: 
INICIAR l'expedient per a la contractació de Subministrament d'equipaments de 
filtració bàsica d'aigua Districte de Nou Barris, amb núm. de contracte 22002801, com 
a contractació basada de l'ACORD MARC PER el subministrament de dispensadors 
d'aigua, amb núm. de contracte 931/19, amb un pressupost base de licitació de 
388,93 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 321,43 euros; APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades i el document de licitació corresponent a la present 
contractació; ADJUDICAR el present contracte basat en ACORD MARC, per un preu 
màxim de 388,93 (IVA inclòs), d'acord amb les condicions establertes al PCAP i al PPT i 
fins el termini màxim de 22 mesos; AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada despesa a 
favor de l'empresa adjudicatària ACQUAJET BLUE PLANET, SLU amb NIF B62117783 i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 108,54 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92011 0608; un import (IVA inclòs) de 
217,08 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92011 0608; un import (IVA inclòs) de 63,31 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92011 0608, condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 

16. – (21000024-003) Resolució de la Gerència de Recursos en data 20.09.2022: ALLIBERAR 
PRESSUPOSTÀRIAMENT l'autorització i la disposició de la despesa no obligada del 
contracte 21000024-003 que té per objecte la contractació de Oficina tècnica de 
gestió, optimització i interpretació d'indicadors dels canals digitals propis de 
l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a l'empresa HIBERUS IT DEVELOPMENT 
SERVICES, SL amb NIF B99537854 per un import de 85.000,00 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 85.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92523 0705; un import (IVA inclòs) de 
85.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/92523 0705. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

17. – (20002043-002) Resolució de la Gerència de Recursos en data 20.09.2022: ALLIBERAR 
PRESSUPOSTÀRIAMENT la disposició i autorització de la despesa no obligada del 
contracte 20002043-002 que té per objecte la contractació basada en l'Acord Marc de 
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subministrament de gas natural amb destinació a les entitats local de Catalunya 
(expedient 2018.02) associats a l'Associació Catalana de Municipis (ACM), per tal de 
garantir el subministrament de gas per a l'Ajuntament de Barcelona i els organismes 
associats, adjudicat a l'empresa Endesa Energia S.A. Societat Unipersonal, amb NIF 
A81948077, segons els informes i la documentació que consta a l'expedient; per un 
import de 240.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i 
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 32.887,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22102/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 14.422,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0609; un 
import (IVA inclòs) de 24.511,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0608; un import (IVA inclòs) de 13.528,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22102/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 9.225,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0606; un 
import (IVA inclòs) de 8.319,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0605; un import (IVA inclòs) de 6.872,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22102/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 11.328,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0603; un 
import (IVA inclòs) de 5.729,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0602; un import (IVA inclòs) de 7.632,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22102/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 9.028,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0500; un 
import (IVA inclòs) de 25.065,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0400; un import (IVA inclòs) de 29.380,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22102/93312 0200; un import (IVA inclòs) de 42.074,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0705. 

18. – (22002366) Resolució de la Gerència del Districte de Sant Martí en data 21.09.2022: 
DECLARAR DESERT el procediment obert simplificat abreujat, per a l'adjudicació del 
contracte núm. 22002366 que té per objecte Subministrament i col·locació de carpes 
desmuntables i els seus elements addicionals (il·luminació) al Districte de Sant Martí 
de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, per 
no haver-se presentat cap oferta; ANUL.LAR l'AUTORITZACIÓ DE DESPESA per un 
import de 15.670,71 euros (QUINZE MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-
UN CÈNTIMS), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos. 

19. – (22000611) Resolució de la Gerència Municipal en data 22.09.2022: MODIFICAR el 
plec de clàusules administratives particulars (PCAP) del contracte 22000611 que té per 
objecte el servei de suport i assessorament al funcionament del Consell de Ciutat de la 
ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, conforme 
l'establert en els articles 122.1 i 136.2 in fine de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) en el sentit següent: en la pàgina 3 a sota del 
requadre del total de costos que conté la suma de costos directes, indirectes més 
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benefici industrial s'ha d'afegir la frase "Les partides corresponents als costos directes 
de Coordinació i Dinamització del projecte, Comunicació i Visibilitat i Suport i 
Administratives, inclouen els costos a la seguretat social" i en el requadre de la pàgina 
4 del PCAP, en la columna "número d'hores de dedicació previstes anualment", on diu 
"1.706 h/any" ha de dir "1.191 h/any"; on diu "1.585 h/any" ha de dir "1.103 h/any" i 
on diu "1.705 h/any" ha de dir "1.191 h/any"; PUBLICAR en el perfil de contractant de 
l'Ajuntament de Barcelona aquesta resolució així com el PCAP amb les modificacions 
abans indicades ja incorporades; AMPLIAR el termini de presentació d'ofertes en 8 
dies naturals a partir de la publicació d'aquesta modificació en la PSCP, conforme 
l'indicat a l'article 138.3 de la LCSP. 

20. – (22002418) Resolució de la Gerència Municipal en data 22.09.2022: INICIAR 
l'expedient per a la contractació del servei de defensa i representació jurídica a 
l'Ajuntament de Barcelona la contractació del servei de defensa i representació 
jurídica a l'Ajuntament de Barcelona respecte dels procediments judicials derivats i 
relacionats amb procediments judicials que es van dur a terme en relació a les 
reclamacions del Sr. Antonio Cuenca Pérez i la Sra. Matilde Brotons Cabezas contra 
l'Ajuntament, iniciats al 2012 i 2018 respectivament, i que a data d'avui encara tenen 
a continuïtat; amb núm. de contracte 22002418; amb un pressupost base de licitació 
de 41.987,00 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris; APROVAR les 
actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives particulars 
regulador del contracte; i DISPOSAR l'obertura del procediment d'adjudicació, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment negociat, en virtut 
del que preveu l'article 168 a 2n de la LCSP. AUTORITZAR l'esmentada despesa; 
ADJUDICAR el contracte de conformitat amb la proposta continguda en l'expedient i 
DISPOSAR la despesa a favor de CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA S.L.P amb NIF 
B59942110, d'acord amb la seva proposició, amb un import de 41.987,00 € (IVA 
inclòs), dels quals 34.700,00 € corresponen al preu net i 7.287,00 € a l'IVA; i amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 24.684,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22604/92211 0707, un 
import (IVA inclòs) de 4.235,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22604/92211 0707, un import (IVA inclòs) de 13.068,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22604/92211 0707; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR en 1.735,00 euros l'import 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. DECLARAR la 
improcedència de la revisió de preus d'acord amb la justificació que consta en el plec 
de clàusules administratives particulars. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que, en el 
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de 
l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les dependències de la 
Gerència de Recursos. DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Adriana 
Payola, Directora del Departament de Serveis Jurídics i Coordinació Estratègica. 
DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

21. – (21003009L06) Resolució de la Gerència de Recursos en data 23.09.2022: ENTENDRE 
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per retirada l'oferta de PALOMA SÁNCHEZ LÓPEZ, LOT 6 del contracte núm. 
21003009L06 que té per objecte el servei de restauració, reenquadernació i altres 
tasques de conservació preventiva de la documentació municipal custodiada als Arxius 
Municipals de Districte, l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona i l'Arxiu de la 
Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, per no haver complimentat 
el requeriment relatiu a l'acreditació de la solvència del contracte esmentat i 
EXCLOURE-LA de la present licitació tot d'acord amb la clàusula 13 del PCAP i l'article 
150.2 de la LCSP. ENTENDRE per retirada l'oferta de NERINA MARGARITA VILLEGAS, 
del LOT 6 del contracte de referència per no complir amb la solvència requerida a la 
clàusula 7 de la PCAP i EXCLOURE-LA de la present licitació tot d'acord amb la clàusula 
13 del PCAP i l'article 150.2 de la LCSP. ADJUDICAR el LOT 6 del esmentat, a TEIXELL 
S.C.P. amb NIF J64783558 de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 
continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser 
considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 7.500,30 € IVA inclòs, dels quals 
6.198,60 € corresponen al preu net i 1.301,70 € a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 4.500,18 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/92031 0705; un import (IVA inclòs) de 3.000,12 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92031 
0705. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
309,93 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el 
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, 
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. NÚRIA POSTICO SOLER. DONAR 
COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

22. – (22002978) Resolució de la Gerència del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en data 
26.09.2022: ADJUDICAR el contracte que té per objecte els serveis d'auxiliars de 
trànsit i de gestió de públic a la via pública del districte de Sarrià - Sant Gervasi a favor 
de GLOBAL ATTENTIVE SL amb NIF B67120196, per un preu de 9.635,53 euros amb el 
següent desglossament: import net 7.963,25 euros, tipus impositiu del 21% d'IVA, 
import de l'IVA de 1.672,28 euros. ESTABLIR la vigència d'aquest contracte a partir de 
la seva data d'aprovació fins a la finalització de totes les actuacions que se¿n deriven, 
establint en tot cas com a data màxima de vigència el 28-2-2023. DESIGNAR com a 
responsable del contracte al Sr. Andreu Pina Blanch. AUTORITZAR i DISPOSAR 
l'esmentada quantitat a favor de l'empresa adjudicatària amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i pressupostos següents: 6.704,12 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92414 0605; 2.931,41 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92414 
0605 condicionat a l'existència adequat i suficient. 

23. – (21000586) Resolució de la Gerència del Districte de Sants-Montjuïc en data 
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28.09.2022: LIQUIDAR i FINALITZAR el contracte núm 21000586 que té per objecte la 
"Dinamització del procés participatiu relatiu a la millora dels entorns escolar del 
Districte de Sants-Montjuïc", un cop finalitzat el termini d'execució del mateix. 
ANUL·LAR part de l'AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la despesa del contracte, amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 8.572,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92412 0603, adjudicat a l'empresa FUNDACIO 
FRANCESC FERRER I GUA, amb NIF G58506981. 

24. – (20000053-002) Resolució de la Gerència Municipal en data 30.09.2022: PRORROGAR 
per un període comprès des del 21.11.2022 fins el 20.11.2024, el contracte 20000053-
002 que té per objecte "Servei d'emmagatzematge i reposició d'estocs de productes 
editorials de la Direcció de Serveis Editorials de l'Ajuntament de Barcelona", adjudicat 
a l'empresa FUNDACIÓ GINESTA, amb NIF G62372768, per un import total de 
44.948,57 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 19.949,78 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2024 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 16.487,42 euros i import IVA de 3.462,36 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22610/92012 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 22.474,29 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 18.573,79 euros i import IVA de 3.900,50 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92012 0705, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 2.524,50 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 2.086,36 euros i import IVA de 438,14 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92012 0705. DONAR 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

25. – (19003455-004) Resolució de la Gerència de Recursos en data 29.09.2022: ALLIBERAR 
l'autorització i disposició de la despesa no obligada del contracte 19003455-004 que 
té per objecte la contractació del servei de consergeria, control d'accessos, vigilància,
atenció al públic i altres serveis de suport dels edificis municipals adscrits a la Gerència 
de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant contractació reservada per la 
inserció de col·lectius amb discapacitat, trastorn mental i/o exclusió social a centres 
especials de treball d'iniciativa social (CETIS) amb mesures de contractació pública 
sostenible, per un import de 41.276,58 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
41.276,58 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92011 0705, en atenció a les raons indicades als informes i la documentació 
que consta a l'expedient. 

26. – (22000165L02) Resolució de la Gerència Municipal en data 30.09.2022: ADJUDICAR el 
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contracte núm. 22000165L02, que té per objecte "Subministrament, neteja, 
manteniment i transport de cabines sanitàries portàtils i urinaris pera instal.lar en 
diverses Fires tradicionals al Districte de l'Eixample per als anys 2022-23. Lot 2" a 
VALLAS & TOILETS SLU amb NIF B12528543 de conformitat amb la proposta de la 
Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada 
l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 6.000,00 € IVA inclòs i d'acord amb 
els preus unitaris ofertats, dels quals 4.958,68 € corresponen al preu net i 1.041,32 € a 
l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 1.920,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/15344 0602; un 
import (IVA inclòs) de 4.080,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/15344 0602. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 247,93 euros i RETENIR la garantia definitiva 
del preu del contracte. REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini 
màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, 
comparegui per formalitzar el contracte a les dependències del Departament de 
Recursos Interns. DESIGNAR com a responsable del contracte Ricard Nieves. 

27. – (22000156L01-001) Resolució de la Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i 
Esports en data 30.09.2022: APROVAR, d'acord amb l'article 96.1 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, el reajustament de 
les anualitats del lot 1 del contracte 22000156L01-001 que té per objecte el 
subministrament de materials de ferreteria i jardineria, pèl·lets per a la caldera de 
biomassa i vestuari, adjudicat a l'empresa IBERGESTION CONSTRUCCIO. Y OBRAS,SA, 
amb NIF A50308055, d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. REAJUSTAR LES ANUALITATS de l'autorització i disposició de la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 5.181,78 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: minorar 
un import de 5.181,78 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22608/16911 0300; incrementar un import de 5.181,78 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22608/16911 
0300; incrementar un import de 5.181,78 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22608/16911 0300; minorar un import de 
5.181,78 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22608/16911 0300, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de l'exercici posterior a l'actual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

28. – (22000156L02-001) Resolució de la Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i 
Esports en data 30.09.2022: APROVAR, d'acord amb l'article 96.1 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, el reajustament de 
les anualitats del lot 2 del contracte 22000156L02-001 que té per objecte el 
subministrament de complements per a animals, adjudicat a l'empresa SUMINISTROS 
INDUSTRIALES MIOR SL, amb NIF B58529991, d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. REAJUSTAR LES ANUALITATS de 
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
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7.013,26 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: minorar un import de 7.013,26 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22608/16911 
0300; incrementar un import de 7.013,26 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22608/16911 0300; incrementar un import de 
7.013,26 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22608/16911 0300; minorar un import de 7.013,26 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22608/16911 0300, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a 
l'actual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

29. – (22000165L01) Resolució de la Gerència Municipal en data 30.09.2022: ADJUDICAR el 
contracte núm. 22000165L01, que té per objecte "Subministrament, neteja, 
manteniment i transport de cabines sanitàries portàtils i urinaris pera instal.lar en 
diverses Festes al Districte de l'Eixample per als anys 2022-23. Lot 1" a VALLAS & 
TOILETS SLU amb NIF B12528543 de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa, per un import màxim de 18.000,00 € IVA inclòs i d'acord amb els 
preus unitaris ofertats, dels quals 14.876,03 € corresponen al preu net i 3.123,97 € a 
l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 3.750,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/33811 0602; un 
import (IVA inclòs) de 14.250,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/33811 0602. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 743,80 euros i RETENIR la garantia definitiva 
del preu del contracte. REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini 
màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, 
comparegui per formalitzar el contracte a les dependències del Departament de 
Recursos Interns. DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Núria González. 

30. – (22003001) Resolució de la Gerència del Districte de Gràcia en data 30.09.2022: 
INICIAR l'expedient per a la contractació de la "Dinamització del procés participatiu 
per elaborar l'avantprojecte d'arranjament dels jardins de la Font del Carbó", amb 
núm. de contracte 22003001, com a contractació basada de l'ACORD MARC PER la 
dinamització de processos urbanístics, de planejament i d'espai públic, amb núm. de 
contracte 18003581L02, amb un pressupost base de licitació de 13.418,60 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 11.089,75 euros; APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades i el document de licitació corresponent a la present contractació; 
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació AUTORITZAR l'esmentada despesa 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 1.815,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/15344 0606; un import (IVA inclòs) de 
11.603,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/15344 0606 del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de 
l'exercici 2022/2023. 
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31. – (21002164) Resolució de la Gerència del Districte de Gràcia en data 30.09.2022: 
ANUL·LAR part de l'AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la despesa del contracte núm 
21002164 que té per objecte el "Serveis postals LOT 2 productes postals bàsics (cartes 
ordinàries) del Districte de Gràcia" amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost 
amb el desglossament següent, adjudicat a l'empresa RECERCA I DESENVOLUPAMENT 
EMPR, amb NIF B60261815. 

32. – (21002092) Resolució de la Gerència del Districte de Gràcia en data 30.09.2022: 
ANUL·LAR part de l'AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la despesa del contracte núm 
21002092 que té per objecte els "Serveis postals LOT 1 productes amb seguiment 
d'informació (cartes certificades, notificacions" del Districte de Gràcia amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent, adjudicat a 
l'empresa RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPR, amb NIF B60261815. 

33. – (22003002) Resolució de la Gerència del Districte de Gràcia en data 30.09.2022: 
INICIAR l'expedient per a la contractació del "Servei postal per l'enviament de cartes 
ordinàries i urgents, publicacions periòdiques i publicitat directa, correspondència 
certificada, notificacions administratives i burofax" del Districte de Gràcia, amb núm. 
de contracte 22003002, com a contractació basada de l'ACORD MARC PER la 
contractació de la prestació de serveis postals demandats per l'Ajuntament de 
Barcelona i el conjunt d'entitats que integren el seu sector públic depenent, amb 
mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 21004606L01, 
amb un pressupost base de licitació de 10.000,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat 
de 10.000,00 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i el document 
de licitació corresponent a la present contractació; ADJUDICAR el present contracte 
basat en ACORD MARC, per un preu de 10.000,00 (IVA inclòs), d'acord amb les 
condicions establertes al PCAP i al PPT i fins el termini màxim de 15 mesos; 
AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada despesa a favor de l'empresa adjudicatària 
RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPR amb NIF B60261815 i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 8.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22201/92011 0606; un import (IVA inclòs) de 2.000,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22201/92011 0606, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. 

34. – (22003014) Resolució de la Gerència de Recursos en data 30.09.2022: INICIAR 
l'expedient per a la contractació dels Serveis postals (LOT1) per a la Direcció de Serveis 
Editorials, amb núm. de contracte 22003014, com a contractació derivada de l'Acord 
Marc de Serveis Postals, amb núm. de contracte 21004606L01, amb un pressupost 
base de licitació de 14.999,99 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 12.396,69 euros. 
ADJUDICAR el present contracte basat en l'Acord Marc de Serveis Postals, amb núm. 
de contracte 21004606L01, per un preu màxim de 14.999,99 euros (IVA inclòs), 
d'acord amb les condicions establertes al PCAP i al PPT. ESTABLIR la durada d'aquesta 
contractació derivada des del dia 1 d'octubre de 2022, o des de la data de la 
notificació de l'adjudicació del contracte a l'adjudicatari si aquesta data és posterior, i 
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fins el dia 31 de desembre de 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada despesa a 
favor de l'empresa adjudicatària RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, amb 
NIF B60261815, i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 12.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22201/92012 0705; un 
import (IVA inclòs) de 2.999,99 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22201/92012 0705, condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE 
d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

35. – (22000139-001) Resolució de la Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i 
Esports en data 03.10.2022: APROVAR, d'acord amb l'article 96.1 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, el reajustament de 
les anualitats del contracte 22000139-001 que té per objecte el servei de creació, 
edició, manteniment i actualització dels continguts de les xarxes socials del Centre 
d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona, per al foment de l'adopció, 
l'eradicació del maltractament i la prevenció de l'abandonament dels animals, 
adjudicat a l'empresa CARLA MENA ALMAZAN, amb NIF 39431004B, d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. REAJUSTAR LES ANUALITATS de 
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
5.161,86 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: incrementar un import de 5.161,86 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/16911 0300; minorar un import de 5.161,86 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 0300; incrementar un 
import de 5.161,86 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/16911 0300; minorar un import de 5.161,86 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 0300, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici 
posterior a l'actual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

36. – (22002072) Resolució de la Gerència del Districte de Nou Barris en data 04.10.2022: 
INICIAR l'expedient per a la contractació de "Obres de reforma per a la 
conceptualització dels nous espais infantils de Biblioteques de Barcelona, a la 
Biblioteca de Nou Barris de Barcelona", amb núm. de contracte 22002072, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert simplificat, amb un 
pressupost base de licitació de 381.236,53 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
346.578,66 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i el plec de 
clàusules administratives particulars regulador del contracte; CONVOCAR la licitació 
per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 
315.071,51 euros i import de l'IVA de 66.165,02 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 347.785,33 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/63847/93314 0608, un import (IVA inclòs) de 33.451,20 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/63847/93314 
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0608; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. 

37. – (21004869) Resolució de la Gerència Municipal en data 04.10.2022: EXCLOURE de la 
licitació, de conformitat amb l'ordre de classificació, a les empreses, GABINETE 
SERVICIOS MEDICOS DE EMPRESA Y PREVENCION SL (NIF B62643978) , SEPRA SCC ( 
NIF F63097992) i EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU (NIF 
B64734528) per incompliment parcial dels requisits de solvència tècnica exigits en la 
clàusula núm.7 del PCAP i que consten en els respectius informes tècnics de valoració 
de la documentació aportada. DECLARAR DESERTA la licitació del contracte núm. 
21004869 que té per objecte l'avaluació de riscos dels llocs de treball - activitats i 
l'avaluació de riscos psicosocials d'algunes unitats de la Guàrdia Urbana de 
l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible. Tot això 
de conformitat amb l'article 150.2 i 3 de la Llei 972017 de Contractes del Sector 
Públic. ANUL.LAR l'AUTORITZACIÓ DE DESPESA per un import de 121.024,20 euros 
(CENT VINT-I-UN MIL VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS), amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 60.512,10 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/13213 0400; un import (IVA inclòs) de 60.512,10 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/13213 0400. CANCEL·LAR i RETORNAR l'aval constituït per l'empresa 
EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU per import de 5.001,00 
euros i número de dipòsit 117.339. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

38. – (22001751) Resolució de la Gerència del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en data 
05.10.2022: ADJUDICAR el contracte núm. 22001751, que té per objecte l'execució de 
les obres d'instal·lacions de seguretat al Camp de Futbol Vallvidrera, la Seu del 
districte i la caserna de la Guàrdia Urbana del Districte de Sarrià- Sant Gervasi, amb 
mesures de contractació sostenible, a ELECNOR SEGURIDAD SL amb NIF B83680132 
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 
78.650,00 € IVA inclòs, dels quals 65.000,00 € corresponen al preu net i 13.650,00 € a 
l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent:; un import (IVA inclòs) de 12.037,70 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/63220/93314 0605; un 
import (IVA inclòs) de 66.612,30 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/63220/93314 0605. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 3.250,00 euros i RETENIR la garantia 
definitiva del preu del contracte. REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en 
el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de 
l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte de forma telemàtica. DESIGNAR 
com a responsable del contracte al Sr. Jordi Fargas i Soler. ALLIBERAR la quantitat de 
11.389,09 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 1.743,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
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l'aplicació pressupostària D/63220/93314 0605; un import (IVA inclòs) de 9.645,94 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/63220/93314 0605. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

39. – (22001749) Resolució de la Gerència del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en data 
05.10.2022: ADJUDICAR el contracte núm. 22001749, que té per objecte l'execució de 
les obres de correcció de defectes greus de baixa tensió derivats de les inspeccions 
periòdiques reglamentàries de l'any 2019 a 11 equipaments del Districte de Sarrià-
Sant Gervasi, amb mesures de contractació pública sostenible, a DOICA GESTIÓN SL 
amb NIF B64659758 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 145.392,64 € IVA inclòs, dels quals 120.159,21€ corresponen 
al preu net i 25.233,43 € a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària 
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent:; un import (IVA inclòs) de 
77.096,66 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/63220/93314 0605; un import (IVA inclòs) de 68.295,98 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/63220/93314 0605. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
6.007,96 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. REQUERIR a 
l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a 
la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte 
de forma telemàtica. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Jordi Fargas i 
Soler. ALLIBERAR la quantitat de 31.915,46 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en 
la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 16.923,66 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/63220/93314 0605; un 
import (IVA inclòs) de 14.991,80 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/63220/93314 0605. 

40. – (22002831) Resolució de la Gerència del Districte de Gràcia en data 05.10.2022: 
INICIAR l'expedient per a la contractació de "Obres d'adequació del local municipal del 
carrer Pau Alsina, 115, per a rebost solidari, amb mesures de contractació pública 
sostenible", del Districte de Gràcia, amb núm. de contracte 22002831, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert simplificat, amb un 
pressupost base de licitació de 399.998,12 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
363.634,66 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i el plec de 
clàusules administratives particulars regulador del contracte; CONVOCAR la licitació 
per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 
330.576,96 euros i import de l'IVA de 69.421,16 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 123.205,10 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/63220/93314 0606, un import (IVA inclòs) de 276.793,02 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/63220/93314 
0606; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
posterior a l'actual. 
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41. – (22003103) Resolució de la Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports en 
data 06.10.2022: ADJUDICAR el contracte que té per objecte "Servei de vigilància en 4 
Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) els dijous a la tarda fins el 31 de maig de 2023" a 
favor de BARNA PORTERS SEGURETAT, S.L. amb NIF B62735089, per un preu màxim 
de 16.785,12 euros amb el següent desglossament per unitat: import net 13.872,00 
euros, tipus impositiu del 21% d'IVA, import de l'IVA de 2.913,12 euros. ESTABLIR la 
durada del contracte fins el 31 de maig del 2023. DESIGNAR com a responsable del 
contracte al/a la Sr./a. Pilar Guinchard Notario. AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada 
quantitat a favor de l'empresa adjudicatària amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i pressupostos següents: 10.630,58 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92511 0300; 6.154,54 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92511 
0300. 

42. – (22002940) Resolució de la Gerència del Districte de Sant Martí en data 07.10.2022: 
INICIAR l'expedient per a la contractació de "Subministrament i col·locació de carpes 
desmuntables i els seus elements addicionals (il·luminació) al Districte de Sant Martí 
de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.", amb 
núm. de contracte 22002940, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert simplificat abreujat, amb un pressupost base de licitació de 
16.637,50 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat 
de 30.250,00 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 13.750,00 euros i import de l'IVA de 2.887,50 euros; i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 3.484,80 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/20500/43341 0610, un import (IVA inclòs) de 
13.152,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/20500/43341 0610; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. 

43. – (22003096) Resolució de la Gerència del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en data 
07.10.2022: ADJUDICAR el contracte que té per objecte la coordinació de Seguretat i 
Salut de les obres de trasplantament de l'arbre del c. Horaci i la instal·lació d'una porta 
al Parc J. Reventós a favor de E-SCENTIA GLOBAL, SOCIEDAD LIMITADA amb NIF 
B66074402, per un preu de 1.560,90 euros amb el següent desglossament: import net 
1.290,00 euros, tipus impositiu del 21% d'IVA, import de l'IVA de 270,90 euros. 
ESTABLIR la vigència d'aquest contracte a partir de la seva data d'aprovació fins a la 
finalització de totes les actuacions que se¿n deriven, establint en tot cas com a data 
màxima de vigència el 28-2-2023. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. 
Jordi Fargas Soler. AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada quantitat a favor de 
l'empresa adjudicatària amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i pressupostos 
següents: 780,45 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22703/15344 0605; 780,45 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22703/15344 0605. 
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44. – (22002972) Resolució de la Gerència del Districte de Ciutat Vella en data 07.10.2022: 
INICIAR amb número de contracte 22002972, l'expedient per a la contractació 
derivada de l'Acord Marc, amb número de contracte 21004606L01 que té per objecte 
la prestació de Serveis postals (LOT 1), d'acord amb la proposta de resolució de la 
Comissió de Govern de data 07/07/2022, per a la prestació de serveis postals, cartes 
certificades, notificacions i productes postals bàsics del Districte de Ciutat Vella, amb 
un pressupost base de licitació de 25.625,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
21.177,69 euros; ADJUDICAR el present contracte basat en ACORD MARC, per un preu 
màxim de 25.625,00 (IVA inclòs), d'acord amb les condicions establertes al PCAP i al 
PPT i fins el 31 de desembre de 2023; AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada despesa a 
favor de l'empresa adjudicatària RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPR amb NIF 
B60261815, d'acord amb la seva proposició i preus unitaris, i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 5.125,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22201/92011 0601; un import (IVA inclòs) de 20.500,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22201/92011 0601, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. 

45. – (21001826) Resolució de la Gerència del Districte de Gràcia en data 10.10.2022: 
CANCEL·LAR i/o RETORNAR a ACTION REALITY MANAGEMENT, S.L. amb NIF 
B67021600 i de conformitat amb el previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, la 
garantia definitiva d'import 1.413,74 euros, amb les dades que s'indiquen en aquest 
document, constituïda per respondre del compliment de les "Obres de reforma i 
millora del bany de Gerència de la seu del Districte de Gràcia", atès que s'ha complert 
satisfactòriament el contracte i ha finalitzat el termini de garantia. 

46. – (22003090) Resolució de la Gerència del Districte de Gràcia en data 10.10.2022: 
ADJUDICAR el contracte que té per objecte la "Direcció d'obra de les obres de 
renovació de l'àrea de jocs infantils del parc de la Creueta del Coll" a favor de SARA 
HUNTINGFORD MARTINEZ amb NIF 14269055Q, per un preu de 8.349,00 euros amb el 
següent desglossament: import net 6.900,00 euros, tipus impositiu del 21% d'IVA, 
import de l'IVA de 1.449,00 euros. ESTABLIR la durada del contracte en 3 mesos. 
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Josie Abascal i Rovira, cap del 
Departament d'obres i manteniment. AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada quantitat 
a favor de l'empresa adjudicatària amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i 
pressupostos següents: 3.339,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/61116/15344 0606; 5.009,40 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/61116/15344 0606. 

47. – (22003071) Resolució de la Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports en 
data 10.10.2022: INICIAR l'expedient per a la contractació dels Serveis postals LOT1 
(productes postals) per al Departament de Gestió i Protecció dels Animals, amb núm. 
de contracte 22003071, com a contractació derivada de l'Acord Marc de Serveis 
Postals, amb núm. de contracte 21004606L01, amb un pressupost base de licitació de 
11.616,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 9.600,00 euros. ADJUDICAR el 
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present contracte basat en l'Acord Marc de Serveis Postals, amb núm. de contracte 
21004606L01, per un preu màxim de 11.616,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb les 
condicions establertes al PCAP i al PPT. ESTABLIR la durada d'aquesta contractació 
derivada des de la data de la notificació de l'adjudicació del contracte a l'adjudicatari, i 
fins el dia 31 de desembre de 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada despesa a 
favor de l'empresa adjudicatària RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPR amb NIF 
B60261815 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 8.716,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22201/16911 0300; un 
import (IVA inclòs) de 2.900,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22201/16911 0300, condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE 
d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

48. – (22002776) Resolució de la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu en 
data 11.10.2022: ADJUDICAR el contracte que té per objecte "Revisió gramatical, 
terminològica, d'estil i d'usos per llenguatge no sexista" a favor de JOAN ABRIL 
ESPAÑOL amb NIF 77292114Q, per un preu màxim de 5.989,50 euros amb el següent 
desglossament per unitat: import net 4.950,00 euros, tipus impositiu del 21% d'IVA, 
import de l'IVA de 1.039,50 euros. ESTABLIR la durada del contracte en 12 mesos. 
DESIGNAR com a responsable del contracte al/a la Sr./a. Mercedes Torres Muñoz. 
AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada quantitat a favor de l'empresa adjudicatària 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i pressupostos següents: 4.628,25 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22607/92216 
0707; 1.361,25 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22607/92216 0707. 

49. – (21000893) Resolució de la Gerència de Recursos en data 11.10.2022: LIQUIDAR, amb 
saldo favorable a l'Ajuntament, el contracte número 21000893 que té per objecte el 
subministrament de caixes de cartró per a arxiu definitiu de documentació 
administrativa als Arxius Municipals de Districte, l'Arxiu Municipal Contemporani de 
Barcelona, les dependències de la Gerència de Recursos i la Direcció del Sistema 
Municipal d'Arxius, adjudicat a l'empresa CARTONES COMPACTOS, SL, amb NIF 
B08831349, que està finalitzat per mutu acord, d'acord amb la documentació i els 
informes que s'incorporen a l'expedient. ANUL·LAR part de l'AUTORITZACIÓ i 
DISPOSICIÓ de la despesa no facturada del contracte amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
10.395,11 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22109/92032/0705. 

50. – (22003194) Resolució de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció en data 
11.10.2022: INICIAR, amb número de contracte 22003194, l'expedient per a la 
contractació derivada de l'Acord Marc per a la gestió del compte de serveis de viatges 
de l'Ajuntament de Barcelona amb un únic adjudicatari, amb codi de contracte 
21000139, de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives que el regula, per 
donar compliment a la gestió del compte de serveis dels viatges necessaris per al 
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normal desenvolupament de les activitats professionals del personal de la gerència de 
Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, amb un pressupost base de 
licitació de 66.550,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 55.000,00 euros; 
ADJUDICAR el contracte núm. 22003194 per fer front a les despeses de viatges del 
personal de la Gerència de Seguretat i Prevenció, a favor de l'empresa INTEGRACIÓN 
AGENCIAS DE VIAJES SA, amb NIF A84523505, per un preu de 66.550,00 euros amb el 
següent desglossament: import net 55.000,00 euros, tipus impositiu del 21% d'IVA, 
import de l'IVA de 11.550,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada despesa a 
favor de l'empresa adjudicatària INTEGRACIÓN AGENCIAS DE VIAJES SA, amb NIF 
A84523505, i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 30.250,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/23020/13011 0400 i un 
import (IVA inclòs) de 36.300,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/23020/13011 0400; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual. ESTABLIR la durada del 
contracte des de la seva aprovació i fins al 31 de desembre de 2023 o l'exhauriment 
del pressupost si és anterior a aquesta data. DESIGNAR com a responsable del 
contracte a la sra. Marta Martí i Besas. 

51. – (22002910) Resolució de la Gerència del Districte de Sants-Montjuïc en data 
11.10.2022: INICIAR l'expedient per a la contractació de la "Dinamització del procés 
participatiu per la transformació del Passeig de la Zona Franca", amb núm. de 
contracte 22002910, com a contractació basada de l'ACORD MARC PER A LA 
CONTRACTACIÓ DELS "SERVEIS DE DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS PARTICIPATIUS DE 
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
SOSTENIBLE", amb núm. de contracte 18003581, amb un pressupost base de licitació 
de 13.297,28 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 13.187,39 euros; APROVAR les 
actuacions preparatòries efectuades i el document de licitació corresponent a la 
present contractació; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. AUTORITZAR 
l'esmentada despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i pressupostos amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 5.069,59 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92412 0603; un 
import (IVA inclòs) de 8.227,69 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92412 0603 del Pressupost General de 
l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2022/2023, condicionada a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 

52. – (2022 / 6271) De l'alcaldessa, de 8 de setembre de 2022, que cessa la Sra. Anna Clara 
Martínez Fernández, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 6 adscrit al 
Grup Polític Municipal Ciudadanos/Ciutadans, amb efectes 31 de d'agost de 2022. 

53. – (2022 / 6340) De l'alcaldessa, de 16 de setembre de 2022, que nomena el Sr. Carlos 
Puig García-Capelo, personal eventual, en el lloc de treball Assessor/a 3, adscrit/a al 
Grup Polític Municipal Valents, amb efectes del dia 8 desetembre de 2022, amb el
50% de la jornada ordinària. 

55. – (2022 / 6600) De l'alcaldessa, de 05 d'octubre de 2022, que nomena el Sr. Joan Roca 
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Román, personal eventual, en el lloc de treball Assessor/a 5, adscrit a la Regidoria de 
Presidència, amb efectes del dia 19 de setembre de 2022, amb el 50% de la jornada 
ordinària. 

54. – (2022 / 6486) De l'alcaldessa, de 03 d'octubre de 2022, que nomena personal 
funcionari de carrera de la categoria Tècnic/a mitjà/ana Infermeria SPEIS, amb efectes 
19 de setembre de 2022. 

56. – (2022 / 6887) De l'alcaldessa, de 07 d'octubre de 2022, que cessa el Sr. Mariano 
Yagüez Insa, personal eventual, del lloc de treball Assessor/a 2, adscrit a la Tercera 
Tinència d'Alcaldia, amb efectes 26 de setembre de 2022. 

57. – (19/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 9 de 
setembre de 2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i 
excloses del concurs 19/2022-C per a la provisió de quatre llocs de treball d'àmbit 
funcional d'arxiu i documentació. 

58. – (20/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 9 de 
setembre de 2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i 
excloses del concurs 20/2022-C per a la provisió de 2 llocs de treball d'àmbit funcional 
jurídic. 

59. – (14/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21 de 
setembre de 2022, que declara deserta la posició (S 07014842) . 

60. – (21/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21 de 
setembre de 2022, que rectifica les bases de la convocatòria 21/2022-C, per a la 
provisió definitiva per concurs de mèrits de 3 llocs de treball de l'àmbit funcional 
d'Anàlisi i Estratègia. 

61. – (21/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 27 de 
setembre de 2022, que que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i 
excloses del concurs 21/2022-C per a la provisió de 2 llocs de treball de l'àmbit 
funcional d'anàlisi i estratègia.. 

62. – (22/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 27 de 
setembre de 2022, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i 
excloses del concurs 22/2022-C per a la provisió de 6 llocs de treball de l'àmbit 
funcional d'anàlisi i estratègia. 

Acords de la Comissió de Govern de 22 de setembre de 2022

63. – (138/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Antoni Sala Velázquez 
(mat. 71990) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber SPCPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de 
Bombers de la Vall d'Hebrón 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 
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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 2022, 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. 

64. – (142/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Gimeno Gallén 
(mat. 22558) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Sotsoficial - SPCPEIS (codi lloc: 22FC1CICD02), i adscrit al 
Parc de Bombers de Montjuïc de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i 
l’activitat pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2022, 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. 

65. – (153/2022 ) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergio Martínez Campos 
(mat. 24675) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Sergent SPCPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al Parc de 
Bombers de Montjuïc de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat 
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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 2022, 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. 

66. – (154/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ernest Sánchez Arcarons 
(mat. 73685) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber SPCPEIS (codi lloc: 16FC2BIBA04), 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 2022, 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. 

67. – (155/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Israel Caldera Alonso 
(mat. 24519) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Sergent SPCPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al Parc de 
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la Zona Franca de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com 
a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el 
límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2022, 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. 

68. – (162/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Juan Maria Vives Vendrell 
(mat. 27338) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPCPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de 
Llevant de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a 
professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit 
de 75 hores anuals de formació en l’any 2022, 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. 

69. – (176/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert De Llanza Cullell 
(mat. 27842) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
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categoria professional de Caporal SPCPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de 
Sant Andreu de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a 
professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit 
de 75 hores anuals de formació en l’any 2022, 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. 

70. – (22XC0123) APROVAR el Conveni Marc de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), per acollir persones estudiants 
universitàries en pràctiques d'aquesta universitat, amb efectes a partir de l'1 
d'octubre de 2022 i per una durada de quatre anys, prorrogables expressament per un 
període addicional de quatre anys. FACULTAR l'Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, 
primer Tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura d'aquest 
Conveni Marc de col·laboració, així com la de tots els documents que se'n derivin. 
DONAR COMPTE d'aquest Acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

71. – (22XC0302) APROVAR l'acord de Col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Ajuntament de Kíiv per establir una cooperació que té com a objectiu contribuir a la 
prosperitat i al desenvolupament de les relacions amistoses entre els pobles, donant 
suport i desenvolupant intercanvis pràctics mútuament beneficiosos en els àmbits del 
desenvolupament de la ciutat, la tecnologia, l'educació, la salut, les arts i la cultura, el 
turisme, el transport i la seguretat pública. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 29 de setembre de 2022

72. – (139/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mònica Batalla Farré 
(mat. 76549) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament d'Obres i Manteniment del Districte de Sant Andreu, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnica Superior en Arquitectura (22FA1BIBA03), i l’activitat de docent com 
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a professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 
acadèmic 2021-2022 del 16/02/22 al 04/08/22. La dedicació professional total entre 
ambdues activitats, la que es proposa autoritzar com a professora col·laboradora de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs acadèmic 2021-2022, i la que es 
tramita en l’expedient 150/2022 de l’exercici de l’activitat privada per compte d’altri 
com a arquitecta, no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública atès l’article 13 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

73. – (150/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mònica Batalla Farré 
(mat. 76549) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament d'Obres i Manteniment del Districte de Sant Andreu, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnica Superior en Arquitectura (22FA1BIBA03), i l’activitat privada per 
compte propi d’arquitecta. Per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat 
pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecta per compte 
propi, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La 
dedicació professional total entre ambdues activitats, la que es proposa autoritzar per 
a l’exercici d’una activitat privada per compte propi d’arquitecta i la que es tramita en 
l’expedient 139/2022 com a professora col·laboradora de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) pel curs acadèmic 2021-2022, no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública atès l’article 13 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

74. – (157/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Valeria Bartra Viana 
(mat. 78571) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
acumulació de tasques amb la categoria professional de Tècnica Superior en 
Arquitectura, amb destinació al Departament d'Estratègia de la Mobilitat Gerència de 
Mobilitat i Infraestructures, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en 
Arquitectura (22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte propi com a 
arquitecta. Per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat pública i la privada, 
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s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecta, 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 de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

75. – (166/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergi Barbany Gracia 
(mat. 26427) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber SPCPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de 
Sant Andreu de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a 
professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit 
de 75 hores anuals de formació en l'any 2022, 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. 

76. – (167/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Juan Barquet Morrison 
(mat. 24532) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPCPEIS (codi lloc: 18FC1CCCD01), i adscrit al Parc 
de la Zona Franca de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública 
com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l'any 2022, 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 
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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. 

77. – (180/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Zapater Gallego 
(mat. 22920) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPCPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de 
Sant Andreu de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a 
professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit 
de 75 hores anuals de formació en l'any 2022, 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. 

78. – (181/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Zapater Gallego 
(mat. 22920) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPCPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de 
Sant Andreu de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a 
professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit 
de 75 hores anuals de formació en l'any 2021, establertes en l’article 19 apartat b) de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de 
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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. 

79. – (183/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Daniel Marcos Carretero 
(mat. 24535) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Sergent SPCPEIS (codi lloc: 20FC1CCCD01), i adscrit al Parc 
de la Zona Franca de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública 
com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l'any 2022, 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. 

80. – (185/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alberto López Pancorbo 
(mat. 27311) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPCPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de 
Bombers de Montjuïc de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat 
pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l'any 2022, establertes en l’article 
19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal 
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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. 

81. – (187/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eloi Gispert Vinyals (mat. 
77533) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Bomber SPCPEIS (codi lloc: 16FC2BIBA04), i adscrit al Parc de Bombers 
de Llevant de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a 
professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit 
de 75 hores anuals de formació en l'any 2021, establertes en l’article 19 apartat b) de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en 
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, 
que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de 
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que 
imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona 
(Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la 
declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 
l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

82. – (146/2022 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada de la Sra. Yolanda González 
Buceta (mat. 3004099) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de 
programa amb la categoria professional de Professor/a de Música, amb destinació al 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona i a l’Escola Municipal de Música de 
l’Eixample de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona d’aquest Ajuntament, 
desenvolupant el lloc de treball de Professor de Música (24FA1BIBA01), i l’activitat 
pública com a Professor/a de Música a l’Escola de música Blai Net de l’Ajuntament de 



32/50
CCM 9/22 Presidencia

Sant Boi de Llobregat. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable, i 
en especial amb el compliment de les seves jornades i horari de treball a les Escoles 
de Música de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. La present autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

83. – (291/2022 IMMB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Mavil José Giménez 
Palop, (mat. 8100028) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí 
estructural amb la categoria professional de Tècnic Superior en Enginyeria, amb 
destinació a la Direcció d’Obres i Manteniment de l’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona, on ocupa el lloc de treball de tècnic superior en enginyeria, nivell 22, (codi 
del lloc 22FA1BIBA09), i l’activitat privada per compte propi com a enginyer de 
camins, canals i ports. Per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat pública i 
la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’enginyeria de camins, canals i 
ports, 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. 

84. – (201/2022) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Gerència de Recursos, tal i 
com es detalla als annexos que consten a l’expedient. PUBLICAR aquest acord en la 
Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

85. – (22002797) APROVAR l'adhesió de l'Ajuntament de Barcelona i els seus organismes 
associats a la contractació basada, (exp. 2021.04-A02) en l'acord marc de 
subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (exp. 
2021.04), tramitat pel CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) per 
encàrrec de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i adjudicat a l'empresa ENDESA 
ENERGIA, SAU, amb NIF A81948077. INICIAR l'expedient per a la contractació basada, 
amb núm. de contracte 2200279, en el lot 1 de l'acord marc de subministrament de 
gas natural amb destinació a les entitats locals, amb núm. de contracte 2021.04.A02, 
amb un pressupost base de licitació de 3.771.790,00 euros (IVA inclòs) i un valor 
estimat de 4.052.336,36 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades 
corresponents a la present contractació; ADJUDICAR el present contracte basat en 
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ACORD MARC a ENDESA ENERGIA S.A.U., per un preu de 3.771.790,00 (IVA inclòs), 
d'acord amb les condicions establertes al PCAP i al PPT de l'acord marc i de la 
contractació basada i fins el termini màxim de 12 mesos comptadors des de l'1 
d'octubre de 2022 i fins el 30 de setembre de 2023; Aquesta adjudicació es condiciona 
a l'efectiva entrada en vigor de l'acord marc signat entre l'ACM i l'empresa designada. 
AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada despesa a favor de l'empresa adjudicatària del 
lot 1 abans indicada, ENDESA ENERGIA S.A.U. amb NIF A81948077, i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 182.312,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0705; un import (IVA inclòs) de 100.400,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22102/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 90.389,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0609; un 
import (IVA inclòs) de 73.741,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0608; un import (IVA inclòs) de 29.109,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22102/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 21.146,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0605; un 
import (IVA inclòs) de 15.828,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 29.103,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22102/93312 0603; un import (IVA inclòs) de 36.846,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0602; un 
import (IVA inclòs) de 71.179,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 20.430,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22102/93312 0500; un import (IVA inclòs) de 105.688,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0400; un 
import (IVA inclòs) de 49.799,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0200; un import (IVA inclòs) de 173.867,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22102/93312 0200; un import (IVA inclòs) de 71.329,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0500; un 
import (IVA inclòs) de 368.997,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0400; un import (IVA inclòs) de 350.535,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22102/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 315.579,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0609; un 
import (IVA inclòs) de 257.455,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0608; un import (IVA inclòs) de 48.224,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22102/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 101.631,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0606; un 
import (IVA inclòs) de 73.826,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0605; un import (IVA inclòs) de 55.261,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22102/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 101.608,00 euros a l'exercici 
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pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0603; un 
import (IVA inclòs) de 128.646,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0602; un import (IVA inclòs) de 248.515,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22102/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 636.534,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0705; un 
import (IVA inclòs) de 13.813,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22102/93312 0607, condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DESIGNAR com a 
responsable del contracte basat el Sr. Joan Carles Moya Castillo, Cap de Departament 
de Subministraments i Estalvi Energètics. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

86. – (18003695-006) PRORROGAR per un període comprès des del 2.10.2022 fins a 
l'1.10.2023, el contracte 18003695-006 que té per objecte el servei d'auditoria de 
l'estat de l'espai públic a la ciutat de Barcelona, adjudicat a l'empresa BUSINESS 
STRENGTHS ENGINEERING, SL, amb NIF B61585410, per un import total de 702.239,99 
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 525.799,99 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 434.545,45 euros i import IVA de 91.254,54 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92015 0106, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 176.440,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 145.818,18 euros i import IVA de 30.621,82 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92015 0106. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 6 d'octubre de 2022

87. – (178/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jordi Alcaine Pérez (mat. 
25313) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Caporal SPCPEIS (codi lloc: 18FC1CCCD01), i adscrit al Parc de la Zona 
Franca de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a 
professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit 
de 75 hores anuals de formació en l’any 2022, 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 
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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. 

88. – (188/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jesús Datsira Badillo (mat. 
25294) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Bomber SPCPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de Sant 
Andreu de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a 
professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit 
de 75 hores anuals de formació en l’any 2022, 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. 

89. – (189/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Rubén Díaz Ostos (mat. 
75132) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Bomber SPCPEIS (codi lloc: 16FC2BIBA04), 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 2022, 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 



36/50
CCM 9/22 Presidencia

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. 

90. – (190/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Enrique Martín Salmerón 
(mat. 24589) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber SPCPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de 
Bombers de Llevant de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública 
com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l'any 2022, 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. 

91. – (182/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Daniel Ferreira Martínez 
(mat. 79119) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí estructural amb 
la categoria professional de Tècnic Mitjà en Arquitectura, amb destinació al Servei de 
Projectes i Obres del Departament de Manteniment i Obres de la Gerència de 
Recursos, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Mitjà en Arquitectura (20FA2BIBA04), i 
una activitat privada per compte propi com a arquitecte tècnic. Per tal d’evitar 
possibles coincidències entre l’activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de 
l’activitat privada d’arquitecte tècnic, 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, 
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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. 

92. – (384/2022 IMU) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Aurora López 
Corduente (mat. 7022375) entre la seva activitat municipal com a contractada laboral 
subrogada, amb la categoria professional de tècnic/a Superior d’Arquitectura, amb 
destinació a la Direcció de Serveis de Coordinació de Projectes de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme, on ocupa el lloc de treball de Coordinadora de Projectes d’Arquitectura, 
i l’activitat pública com a professora associada a temps parcial de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), per al curs acadèmic 2022-2023 des de l’1/9/2022 fins 
al 31/8/2023. 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. 

93. – (22XC0206) APROVAR el Conveni Marc de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona i la Fundació Universitat i Tecnologia La Salle (FUNITEC), per acollir 
persones estudiants universitàries en pràctiques d'aquesta universitat, amb efectes a 
partir del 18 d'octubre de 2022 i per una durada de quatre anys, prorrogables 
expressament per un període addicional de quatre anys. FACULTAR l'lm. Sr. Jaume 
Collboni Cuadrado, primer Tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, per a la 
signatura d'aquest Conveni Marc de col·laboració, així com la de tots els documents 
que se'n derivin. DONAR COMPTE d'aquest Acord a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

94. – (22XC0281) APROVAR la primera pròrroga del conveni marc de col·laboració educativa 
signat entre l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 
el dia 12 de gener de 2021 que té per objecte l'acolliment de persones estudiants en 
pràctiques, per un any natural i amb efectes a partir del dia 26 de novembre de 2022 i 
fins al 25 de novembre de 2023, mantenint el contingut de les clàusules que integren 
aquell conveni. FACULTAR l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, primer Tinent d'Alcaldia, 
per a la signatura de la pròrroga d'aquest conveni marc de col·laboració, així com la de 
tots els documents que se'n derivin. DONAR COMPTE d'aquest Acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

95. – (22XC0278) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Universitat de Barcelona per la coedició i publicació del llibre "Parlen els Menuts" 



38/50
CCM 9/22 Presidencia

(títol provisional), amb la finalitat de commemorar el centenari de l'Escola del Mar. 
FACULTAR el Sr. Agustí Abelaria Dapena, Gerent de Recursos de l'Ajuntament de 
Barcelona, per a la signatura del present conveni i la resta de documents que se'n 
derivin. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

96. – (22XC0186) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Universitat de Barcelona per la coedició i publicació del llibre "Més Sabater Pi" (títol 
provisional), amb finalitat de divulgar i explicar la figura de Jordi Sabater Pi i la seva 
obra científica des del punt de vista de la relació que va tenir amb la ciutat de 
Barcelona. FACULTAR el Sr. Agustí Abelaria Dapena, Gerent de Recursos de 
l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura del present conveni i la resta de 
documents que se'n derivin. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

97. – (20224321_22002756) INICIAR l'expedient per a la contractació dels Serveis de gestió, 
actualització i millora de l’equipament de l’Espai Bombers-Parc de la Prevenció, 
d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública 
sostenible de l’Ajuntament de Barcelona, Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, 
amb núm. de contracte 001_22002756, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 387.880,03 
euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 
718.948,80 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
despesa, amb pressupost net de 320.562,00 euros i import de l'IVA de 67.318,03 
euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 97.575,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària 0400 D/22719/13612, un import (IVA inclòs) de 193.940,01 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0400 
D/22719/13612, un import (IVA inclòs) de 96.365,01 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/22719/13612, sotmès a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
corresponents atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la 
seva autorització; DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 13 d'octubre de 2022

98. – (164/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Antonio Toscano González 
(mat. 22723) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Projectes Urbans de la Gerència de l'Àrea d’Ecologia Urbana, on 
ocupa el lloc de treball de Cap de Departament de Projectes Urbans (26FAXCCCD01), i 
una activitat privada per compte propi com a arquitecte. Per tal d’evitar possibles 
coincidències entre l’activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat 
privada d’arquitecte, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de 
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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. 

99. – (186/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Álvaro Pérez Martínez 
(mat. 24523) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPCPEIS (codi lloc: 18FC1CCCD01), i adscrit al Parc 
de la Zona Franca de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública 
com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l'any 2022, 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. 

b) Mesures de govern
c) Informes

1. – Balanç Festes Majors de Tardor 2022. 

(Es tracta conjuntament amb el punt 2)

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

ES DÓNA PER TRACTAT
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d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

2. – (M1923/4395) Que comparegui el responsable de seguretat i prevenció del Govern 
Municipal per informar sobre els incidents que es van dur a terme durant les festes de 
la Mercè i les conclusions i propostes de millora, per futures edicions. 

(Tractada conjuntament amb el punt 1)

ES DÓNA PER TRACTADA

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (211/2022) MODIFICAR l’annex 2 (relació de dotacions de llocs de treball) de l’Acord 
del Consell Plenari del 21 de desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial 
de Llocs de Treball, tal i com es detalla a l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR 
aquest acord i el seu annex a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

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

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

4. – (213/2022) MODIFICAR l’annex 3 (categories) 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. FACULTAR la gerent del Consorci 
d’Educació de Barcelona per dur a terme les actuacions necessàries derivades 
d’aquest acord sobre la creació de la categoria laboral de Professorat de Grau d’Escola 
Massana. PUBLICAR aquest acord i el seu annex a la Gaseta Municipal i al web 
municipal. 

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

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

5. – (22XF0705, 22XF0706 i 22XF0707) APROVAR els expedients de reconeixement de 
crèdit 22XF0705, 22XF0706 i 22XF0707 pels imports, conceptes i a favor de les 
empreses que consten a l’annex, i per les factures que s’hi indiquen, atesa la 
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necessitat de regularitzar les despeses realitzades i no reconegudes en l’exercici 
corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les despeses 
pels imports indicats a l’annex i amb càrrec al pressupost general de l’exercici 2022, i a 
les aplicacions pressupostàries en l’annex indicades. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Ballarín, Coronas, Mascarell, Sierra, Bou, Benítez i
Barceló.

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

IV) Part decisòria / executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

6. – (18003448L01-006) MODIFICAR, a l'empara de l'article 204 de la LCSP, el contracte 
18003448L01-006 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 ) adjudicat a l'empresa UTE FAUS-MIATEC MANT.EDIF.LOT 1 
CON, amb NIF U67421511, per un import màxim de 310.354,42 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 
310.354,42 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 130.210,26 euros i import IVA de 27.344,16 amb tipus impositiu 21,00% 
a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0601; un import net de 126.280,99 euros i 
import IVA de 26.519,01 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0705. FIXAR en 12.824,56 euros l'import del reajustament de la 
garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que ampliï la garantia constituïda 
en el seu moment i formalitzi la present modificació en el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar des de la recepció de la notificació. 

(Es tracten conjuntament els punts 6 a 12)

Intervenen les Sres. i els Srs.: Ballarín, Coronas, Mascarell, Sierra, Bou, Benítez i
Barceló.

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

APROVADA
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7. – (18003448L02-006) MODIFICAR, a l'empara de l'article 204 de la LCSP, el contracte 
18003448L02-006 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), adjudicat a l'empresa IMESAPI SA, amb NIF A28010478, per un 
import màxim de 362.512,66 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 362.512,66 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 185.767,05 euros i 
import IVA de 39.011,08 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0200; un import net de 113.830,19 euros i import IVA de 23.904,34 
amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0602. FIXAR 
en 14.979,86 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que ampliï la garantia constituïda en el seu moment i formalitzi la 
present modificació en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. 

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

APROVADA

8. – (18003448L03-006) MODIFICAR, a l'empara de l'article 204 de la LCSP, el contracte 
18003448L03-006 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:Ger. 
Seguretat i Prevenció, Ger Ecologia Urb), adjudicat a l'empresa UTE API MOVILIDAD, 
SA-ILUNION LIMPI, amb NIF U88376264, per un import màxim de 276.000,00 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 220.900,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 66.115,70 euros i import IVA de 13.884,30 amb tipus impositiu 21,00% 
a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0500; un import net de 116.446,28 euros i 
import IVA de 24.453,72 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0400. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 55.100,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 45.537,19 euros i import IVA de 9.562,81 amb tipus impositiu 21,00% a 
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0500, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2023. FIXAR en 11.404,96 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que ampliï la 
garantia constituïda en el seu moment i formalitzi la present modificació en el termini 
de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 
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Votació favorable de Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana i 
Ciutadans i l'abstenció de Junts per Catalunya, Partit Popular, Valents i regidora no 
adscrita Sra. Barceló.

APROVADA

9. – (18003448L04-006) MODIFICAR, a l'empara de l'article 204 de la LCSP, el contracte 
18003448L04-006 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-
Montjuic, Les Corts), adjudicat a l'empresa SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO SL, 
amb NIF B61563169, per un import màxim de 222.387,40 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 222.387,40 euros, 
IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i 
als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 41.384,93 euros i 
import IVA de 8.690,83 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0604; un import net de 142.406,31 euros i import IVA de 29.905,33 
amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0603. FIXAR 
en 9.189,56 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que ampliï la garantia constituïda en el seu moment i formalitzi la 
present modificació en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. 

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

APROVADA

10. – (18003448L05-006) MODIFICAR, a l'empara de l'article 204 de la LCSP, el contracte 
18003448L05-006 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), adjudicat a l'empresa UTE FAUS-MIATEC MANT.EDIF.LOT 5 CON, 
amb NIF U67421529, per un import màxim de 29.236,79 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 29.236,79 euros, 
IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i 
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 24.162,64 euros i import 
IVA de 5.074,15 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0605. FIXAR en 1.208,13 euros l'import del reajustament de la 
garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que ampliï la garantia constituïda 
en el seu moment i formalitzi la present modificació en el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar des de la recepció de la notificació. 
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Votació favorable de Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana i 
Ciutadans i l'abstenció de Junts per Catalunya, Partit Popular, Valents i regidora no 
adscrita Sra. Barceló.

APROVADA

11. – (18003448L06-006) MODIFICAR, a l'empara de l'article 204 de la LCSP, el contracte 
18003448L06-006 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), adjudicat a l'empresa UTE FAUS-MIATEC MANT.EDIF.LOT 6 
CON, amb NIF U67421552, per un import màxim de 165.000,00 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 
165.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
136.363,64 euros i import IVA de 28.636,36 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació 
pressupostària D/21200/93312 0607. FIXAR en 6.818,18 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que ampliï la 
garantia constituïda en el seu moment i formalitzi la present modificació en el termini 
de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

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

APROVADA

12. – (18003448L07-006) MODIFICAR, a l'empara de l'article 204 de la LCSP, el contracte 
18003448L07-006 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, San Martí), adjudicat a l'empresa SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO SL, 
amb NIF B61563169, per un import màxim de 350.000,00 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 350.000,00 euros, 
IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i 
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 289.256,20 euros i 
import IVA de 60.743,80 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0610. FIXAR en 28.925,62 euros l'import del reajustament de la 
garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que ampliï la garantia constituïda 
en el seu moment i formalitzi la present modificació en el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar des de la recepció de la notificació. 

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

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

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

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

13. – (M1923/4388) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: - Que l’Ajuntament defensi el dret a la protecció de la 
salut i el benestar de les dones treballadores i emprengui les negociacions pertinents 
amb els representants de les persones treballadores per tal de contemplar la 
incorporació dels següents permisos laborals que garanteixen els drets sexuals i 
reproductius de les dones: . Per dol gestacional. Permís de 3 dies hàbils per pèrdua 
gestacional entre la setmana 6 i el dia 179 de l’embaràs, per començar a recuperar-se 
i a poder fer el dol. . Per dolors menstruals o de climateri. Permís de 8 hores mensuals 
(recuperables en els 4 mesos posteriors) per poder-se cuidar quan es pateixen dolors 
aguts de regla o malestars a causa de la menopausa). - Que l’Ajuntament creï més 
espais destinats al record per les pèrdues perinatals i neonatals, on es puguin fer 
tangibles aquestes pèrdues i on el dolor pugui ser reconegut, també socialment. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Alamany, Vila, Sierra, Bou, Benítez, Barceló i Ballarín.

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

APROVADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

14. – (M1923/4392) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Que el Govern Municipal i el Govern de la Generalitat de 
Catalunya desenvolupin en el termini de tres mesos un “Pacte pel Raval” per tal de 
revertir l’actual situació del barri del Raval amb les entitats socials, culturals, veïnals, 
comercials del barri, cossos de seguretat i prevenció i grups municipals del Plenari de 
Barcelona amb els següents objectius a aconseguir: Reforçar l’Operatiu Raval entre 
Guàrdia urbana i Mossos d’Esquadra per rebaixar els fets delictius al barri, així com 
evitar els punts de venda de droga, tant en pisos i locals com en l’espai públic i aplicar 
de manera estricta les ordenances municipals. Pla especial de Neteja i Manteniment 
de l’espai públic. Pla de desenvolupament i protecció del teixit comercial, amb treball 
de promoció conjunt amb les entitats comercials del barri. Pol cultural i educatiu del 
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Raval en col·laboració amb les entitats existents. Pla social, també tenint en compte 
l’ampliació del CAS Baluard i una ampliació del servei de recollida de xeringues. Pla 
específic de rehabilitació de finques i revalorització del patrimoni del barri. 

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

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

APROVADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/4402) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Que el Govern Municipal procedeixi a l'aplicació del 
dispositiu de seguretat, per a les festes majors dels altres nou districtes, en la 
proporció i els mitjans que s'ha fet en el cas de Sarrià-Sant Gervasi.

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

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

REBUTJADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

16. – (M1923/4410) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Instar el govern municipal a que, en el termini d’un mes 
presenti un informe sobre l’activitat dels botellots a la ciutat durant els mesos d’estiu, 
així com les sancions imposades i les tasques realitzades pels equips de mediació, tot 
això desglossat per districtes i barris. 

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

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

APROVADA

Del Grup Municipal Valents:

17. – (M1923/4380) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
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Seguretat i Prevenció insta el Govern municipal a iniciar converses amb el Govern de 
l’Estat i Ministeri de Defensa per proposar que l'any 2023, els actes centrals de la 
celebració del 12 d'octubre amb motiu del Dia de la Festa Nacional es traslladin a 
Barcelona. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Benítez, Alamany, Mascarell, Sierra, Bou, Barceló, 
Ballarín i Martí Grau.

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

REBUTJADA

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

18. – (M1923/4387) Que el Govern municipal treballi de manera coordinada amb tots els 
actors intervinents en els grans esdeveniments de la ciutat, des de la fase de 
preparació dels esdeveniments, per tal que el disseny d’espais, horaris, continguts i 
control i gestió dels aforaments siguin resultat d’un treball preventiu per evitar 
situacions que puguin acabar en aldarulls. 

(Es dona per tractat conjuntament amb els punts 1 i 2)

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

19. – (M1923/4393) Que abans d’acabar l’any 2022, el govern municipal presenti un 
informe que certifiqui la millora de la seguretat viària que suposa cadascun d’aquests 
radars i n’adapti el seu ús a les franges horàries i al volum del trànsit del moment, per 
tal de garantir la seguretat viària dels vianants i dels conductors, garantir una bona 
fluidesa del trànsit i evitar fer-ne un ús recaptatori. 

Intervenen la Sra. Vila i el Sr. Batlle.

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

20. – (M1923/4404) Que es procedeixi per part del Govern Municipal al compliment del 
ROM en matèria de contestació de preguntes per escrit als grups de l'oposició per 
garantir els seus drets i complir la Llei de Transparència.



48/50
CCM 9/22 Presidencia

Intervenen el Sr. Sierra i la Sra. Bonet.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

21. – (M1923/4407) Que el conjunt d’entitats municipals -organismes autònoms, entitats 
públiques empresarials, societats mercantils, consorcis, fundacions i associacions-
incorporin els acords i les actes dels òrgans de govern en el seu portal web de 
transparència mitjançant l’ús d’un enllaç visible en la seva pàgina principal, que sigui 
de fàcil accés i que compleixi els requisits d’accessibilitat i transparència per tal de 
garantir el dret d’accés a la informació pública de tots els ciutadans. 

Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Bonet.

NO ACCEPTAT

22. – (M1923/4412) Instar el Govern municipal a elaborar en el termini de dos mesos un 
calendari que reculli el grau de compliment de les iniciatives aprovades als grups 
municipals de l’oposició durant aquest mandat, tant en comissions com en plenari, tot 
especificant si el seu compliment es produirà abans d’acabar el mandat o amb 
posterioritat. 

Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Bonet.

ACCEPTAT

De Regidora no adscrita:

23. – (M1923/4378) Instem el Govern municipal a dotar als agents de la Guàrdia Urbana 
amb pistoles elèctriques Taser i esprais de defensa per facilitar la seva tasca davant 
intervencions que comportin perill.

Intervenen la Sra. Barceló i el Sr. Batlle.

NO ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

24. – (M1923/4391) Pensa el Govern municipal actuar per revertir la situació precària que 
viu el Comitè d'Ètica i dotar-lo dels recursos i eines necessàries perquè pugui complir 
amb la seva funció de control democràtic? 
Intervenen les Sres. Alamany i Bonet.

ES DÓNA PER TRACTADA
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

25. – (M1923/4396) Quin és l’actual posicionament del Govern Municipal sobre la ubicació 
definitiva de la Caserna dels bombers del parc de Joan Miró. 

Intervenen els Srs. Martí Galbis i Batlle.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

26. – (M1923/4405) Es va personar la Guàrdia Urbana a la festa okupa del 8 d'octubre 
passat a Can Masdeu?

Intervenen els Srs. Sierra i Batlle.

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

27. – (M1923/4394) Que tal i com es demanava al prec acceptat pel Govern Municipal a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció del 
mes de juliol de 2022, el Govern Municipal informi dels avenços que s’han dut a 
terme: (M1923/4127) Que el govern municipal impulsi en col·laboració amb el sector 
d’oci nocturn i sector de la restauració, l'elaboració i difusió d’una campanya de caire 
divulgatiu per prevenir els riscos de la submissió química i traslladar a la ciutadania la 
importància de posar fre a aquesta pràctica delictiva posant èmfasi en la importància 
de no posar el focus en la víctima sinó en l’agressor i apel·lar a la col·laboració 
ciutadana. 

Intervenen els Srs. Martí Galbis i Batlle.

ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaració Institucional

Única. – La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
acorda: Primer.- Condemnar l’atac injustificat d’Azerbaidjan contra territori armeni, el 
qual suposa una greu violació del dret internacional i posa en risc la seguretat i 
l’estabilitat de la regió. Segon.- Expressar la solidaritat amb el poble d’Armènia en el 
seu conjunt, davant d’uns fets que només ocasionen patiment i dolor a les víctimes 
del conflicte. Així mateix, mostrar la solidaritat amb la ciutadania armènia de 
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Barcelona. Tercer.- Demanar l’alliberament immediat dels presoners de guerra que 
encara són en poder de les autoritats de l’Azerbaidjan d’ençà de la guerra del 2020, i 
un tracte just i conforme els Drets Humans. Quart.- Promoure, en l’àmbit de les 
relacions internacionals, el compromís del compliment de l’alto el foc signat per 
ambdues parts, la protecció de la població civil, i la resolució pacífica del conflicte. 
Cinquè.- Instar les parts a respectar la legalitat internacional, abandonar les armes i 
reprendre les vies diplomàtiques per assolir una solució negociada i duradora del 
conflicte. Sisè.- Instar la Unió Europea a intensificar esforços per impulsar mesures 
diplomàtiques amb l’objectiu de desescalar el conflicte i promoure la pau a la regió. 

La llegeix la Sra. Alamany.

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

APROVADA

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13.36 
hores.
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