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

Sessió de 20 de gener de 2021

ACTA

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
Consistorial de la ciutat de Barcelona, el 20 de gener de 2021, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr.  Regidor Albert Batlle 
Bastardas. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jordi Martí Grau, Marc Serra 
Solé, Jordi Rabassa Massons, Laia Bonet Rull, Montserrat Ballarín Espuña, Elisenda 
Alamany i Gutiérrez, Jordi Coronas i Martorell, Gemma Sendra i Planas, Marina Gassol 
i Ventura, Jordi Martí Galbis, Francina Vila i Valls, Francisco Sierra López i Josep Bou 
Vila, assistits per l'assessora jurídica, la Sra. Anna Martori Salichs, que actua per 
delegació del secretari general i que certifica.

També hi són presents les Imes. Sres. Eva Baró Ramos i Eva Parera Escrichs.

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

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

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

S'obre la sessió a les 10.00 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 15 de 
desembre de 2020, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la 
Comissió.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Partit Popular i Barcelona pel canvi, i 
desfavorable de Ciutadans. APROVADA
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II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

1. – (106/2020) De la gerent municipal, de 7 de desembre de 2020, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis 
auxiliars d'informació, atenció al públic, consergeria i altres serveis de suport a la Seu i 
a la Sub-Seu administrativa del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, per als exercicis 2021-
2023, i per un import de 109.350,12 euros (IVA inclòs). 

2. – (20010018) De la gerent municipal, de 7 de desembre de 2020, que adjudica a Vilar 
Abella, SL el contracte relatiu al servei d'impressió i manipulació de materials 
d'impremta per a les diferents activitats del Districte de Nou Barris, per als exercicis 
2020-2021, i per un import de 47.600,01 euros (IVA inclòs). 

3. – (20204462) De la gerent de l'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 7 de desembre de 
2020, que adjudica a Catalana de Treballs i Obres, SL, el contracte relatiu a l'execució 
de les obres d'adequació de les oficines del SEM-CGE, per als exercicis 2020-2021, i 
per un import de 152.361,70 euros (IVA inclòs). 

4. – (20204462) De la gerent de l'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 7 de desembre de 
2020, que allibera la quantitat de 20.789,23 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a 
l'execució de les obres d'adequació de les oficines del SEM-CGE, adjudicat a Catalana 
de Treballs i Obres, S.L., per als exercicis 2020-2021. 

5. – (20010022) Del gerent del districte de Nou Barris, de 7 de desembre de 2020, que 
adjudica a Progess Projec. Gestió Serveis Socials, el contracte relatiu al foment de la 
participació comunitària de col·lectius amb especial dificultat d'integració social i 
d'intervenció a l'espai públic del Turó de la Peira, per als exercicis 2020-2021, i per un 
import de 74.044,39 euros (IVA inclòs). 

6. – (2051/2020) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 9 de desembre de 2020, que 
adjudica a L'Espectacleria, SL el contracte relatiu al servei de disseny i execució de 
l'activitat de la Fàbrica dels Reis d'Orient 2020 al districte, per als exercicis 2020-2021, 
i per un import de 108.900,00 euros (IVA inclòs). 

7. – (2051/2020) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 9 de desembre de 2020, que 
allibera la quantitat de 9.450,09 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei de 
disseny i execució de l'activitat de la Fàbrica dels Reis d'Orient 2020 al districte, per als 
exercicis 2020-2021. 

8. – (174/2020) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 9 de desembre de 
2020, que adjudica a UTE Rubatec-Urbalux Ellumenat Bcn el contracte relatiu a la 
instal·lació i retirada de garlandes nadalenques 2020-2021 als barris de muntanya del 
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districte, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 1.849,93 euros (IVA inclòs). 

9. – (0220/19) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 8 de desembre 
de 2020, que modifica el contracte relatiu a l'elaboració, subministrament de material 
i correcció de les proves psicotècniques i de coneixements dels processos de selecció i 
de promoció interna de l'Ajuntament, adjudicat a UTE Facthum, per a l'exercici 2020 i 
per un import de 139.150,00 euros (IVA inclòs). 

10. – Del gerent de Recursos, de 9 de desembre de 2020, que reajusta les anualitats del 
contracte relatiu a les mesures de reactivació econòmica-Barcelona mai satura, 
adjudicat a Wavemaker Publicidad Spain, SL, per als exercicis 2020-2021, i per un 
import de 459.783,38 euros (IVA inclòs). 

11. – (20010201) Del gerent del Districte de Nou Barris, de 10 de desembre de 2020, que 
adjudica a Folk i Sanchez Consultors SCP, el contracte relatiu al servei 
d'acompanyament al grup de treball en la reflexió estratègica i el procés de 
planificació compartida sobre la infància i la joventut, per als exercicis 2020-2021, i 
per un import de 18.148,79 euros (IVA inclòs). 

12. – (20204103) De la gerent de l'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 10 de desembre de 
2020, que adjudica a Gefosa, S.L., el contracte relatiu al subministrament del menjar 
dels cavalls i gossos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per als exercicis 2020-2021, i 
per un import de 40.529,18 euros (IVA inclòs). 

13. – (0931/19) De la gerent de l'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 10 de desembre de 
2020, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del 
contracte relatiu al subministrament de 12 fonts per l'any 2020 i 25 fonts per l'any 
2021 de filtració bàsica amb sortida frontal, i adjudicar-lo a Aquadirect Blue Planet SL, 
per als exercicis 2020-2021 i per un import de 6.021,44 euros (IVA inclòs). 

14. – (20204143) De la gerent de l'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 10 de desembre de 
2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu al manteniment preventiu i 
correctiu de la flota de vehicles del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvament, per als exercicis 2020-2022, i per un import de 70.000,00 euros (IVA inclòs) 

15. – (176/2020) De la gerent del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 10 de desembre de 
2020, que adjudica a L'Espectacleria, SL, el contracte relatiu a la creació i col·locació 
d'una bústia de Reis als barris del districte per a la recollida de cartes dels infants, per 
als exercicis 2020-2021, i per un import de 12.100,00 euros (IVA inclòs). 

16. – (2001/2016) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 10 de desembre de 2020, 
que cancel·la i/o retorna a Progess Project. Gestió Serveis Socials, la garantia definitiva 
d'import 5.238,84 euros constituïda per respondre del compliment del servei de 
promoció de la convivència i atenció a situacions de vulnerabilitat als barris de la 
franja. 
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17. – (121/2020) De la gerent municipal, d'11 de desembre de 2020, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la contractació 
dels serveis per la gestió i dinamització dels horts urbans situats a la coberta del 
Mercat Municipal Vall d'Hebron-Teixonera, per als exercicis 2021-2023, i per un 
import de 166.348,39 euros (IVA inclòs). 

18. – (067/2018) De la gerent municipal, d'11 de desembre de 2020, que prorroga per un 
període comprès des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2021, el contracte 
relatiu al suport d'accessos, informació bàsica i repartiment de correspondència entre 
els equipaments del districte d'Horta-Guinardó, adjudicat a Can Cet Centre d'Inserció 
Soc. Laboral, per un import de 105.179,25 euros (IVA inclòs). 

19. – (2124/2020) De la gerent del districte de Sant Andreu, d'11 de desembre de 2020, que 
adjudica a Fundació Pere Tarrés el contracte relatiu al servei d'intervenció a l'espai 
públic del districte, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 8.577,42 euros (IVA 
exempt). 

20. – (20010207) Del gerent del districte de Nou Barris, d'11 de desembre de 2020, que 
adjudica a Afra Quintanas Valls, el contracte relatiu al desenvolupament d'un pla 
estratègic per un projecte socio-tecnològic a nou barris revitalitzant els espais en 
desús del territori, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 18.029,00 euros 
(IVA inclòs). 

21. – (20003906) Del gerent de Recursos, de 10 de desembre de 2020, que adjudica a Pegi 
Engineering, S.L.P., el contracte relatiu a l'assistència tècnica en la vessant 
d'instal·lacions per la redacció de projectes tècnics en edificis adscrits a la Gerència de 
Recursos, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 18.137,90 euros (IVA inclòs). 

22. – (2003909) Del gerent de Recursos, de 10 de desembre de 2020, que adjudica a Jaume 
Alavedra Brossa, el contracte relatiu a l'anàlisi dels indicadors dels webs municipals 
creats a causa de la pandèmia del Covid-19 i efecte sobre el web ja existents, per als 
exercicis 2020-2021, i per un import de 18.128,80 euros (IVA inclòs). 

23. – (20203014) De la gerent del Districte de Ciutat Vella, de 14 de desembre de 2020, que 
allibera la quantitat de 27.086,96 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la redacció 
del Pla de Mobilitat del districte als barris del Gòtic i Casc Antic, adjudicat a Desarrollo 
Organización y Mobilitat, SA, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 27.086.96 
euros (IVA inclòs). 

24. – (877/2018) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 
de novembre de 2020, que deixa sense efectes i anul·la la convocatòria 877/2018 del 
lloc de treball de Director/a 1 de la família General (GE), adscrit a la Direcció per a la 
Transparència i les Bones Pràctiques de la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de 
Barcelona, atès l'article 84.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, davant la impossibilitat 
material de continuar el procediment per causes sobrevingudes. 
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25. – (41/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 27 
de novembre de 2020, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 41/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Gestor/a de Projectes adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i al 
Territori del Districte de Sants-Montjuïc. 

26. – (31/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 1 
de desembre de 2020, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 31/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Lletrat Consistorial de l'Àrea de Règim Jurídic de la Direcció de Serveis 
Jurídics de la Gerència de Recursos. 

27. – (32/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 1 
de desembre de 2020, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 32/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Tècnic Especialista Jurídic del Departament de Serveis Jurídics de la Direcció 
de Serveis Generals del Districte de Nou Barris. 

28. – (33/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, d'1 de 
desembre de 2020, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 33/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Gestor/a de projectes d'Arquitectura i Enginyeria adscrit al Departament de 
Projectes Urbans de la Gerència de l'Arquitecte en Cap. 

29. – (34/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, d'1 de 
desembre de 2020, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 34/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Gestor/a de projectes d'Arquitectura i Enginyeria adscrit al Departament de 
Prospectiva de la Gerència de l'Arquitecte en Cap. 

30. – (52/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 
de novembre de 2020, que que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de 
treball de Tècnic/a referent jurídic adscrit al departament de Serveis Jurídics. 

31. – (53/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 
de novembre de 2020, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball 
d'Administratiu/iva qualificat/ada adscrit al Departament de Ciència i Universitats. 

32. – (54/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 
de novembre de 2020, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de 
Tècnic/a referent d'arquitectura. 

33. – (47/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 11 
de novembre de 2020, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball 
d'Administratiu/va especialista adscrit a la Secretaria del Consell Tributari. 
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34. – (51/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 18 
de novembre de 2020, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball 
d'Administratiu/iva Expert/a adscrit a la DS a les Persones i al Territori de la Gerència 
del Districte de Ciutat Vella. 

35. – (36/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 23 
de novembre de 2020, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 36/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Gestor de Projectes d'Anàlisi i Estratègia adscrit a la Gerència d'Horta-
Guinardó. 

36. – (39/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 23 
de novembre de 2020, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 39/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball d'Administratiu/iva expert/a adscrit al Departament d'Igualtat i Pluralisme 
Religiós de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat. 

37. – (48/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 18 
de novembre de 2020, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de 
Gestor/a de Projectes adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del 
Districte de Sant Andreu. 

38. – (29/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 23 
de novembre de 2020, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 29/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Cap de Departament de Comunicació de la Gerència del Districte de 
l'Eixample. 

39. – (37/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 23 
de novembre de 2020, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 37/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Gestor/a de projectes d'Arquitectura i Enginyeria adscrit al Departament 
d'Obres i Manteniment de la Gerència del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 

40. – (38/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 23 
de novembre de 2020, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 38/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Coordinador/a de Projectes d'Anàlisi i Estratègia adscrit a la Gerència d'Àrea 
d'Ecologia Urbana. 

41. – (46/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, d'11 
de novembre de 2020, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de 
Lletrat Consistorial adscrit a la Direcció de l'Àrea del Contenciós de la Gerència de 
Recursos. 

42. – (24/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 23 
de novembre de 2020, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
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admeses i excloses per participar en el concurs 24/2020-C per a la provisió de 2 llocs 
de treball de Gestor/a de Serveis d'arquitectura i enginyeria del Departament de 
Gestió Operativa de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus de la Gerència 
de Medi Ambient i Serveis Urbans. 

43. – (30/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 23 
de novembre de 2020, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 30/2020-C per a la provisió de 5 llocs 
de treball de Coordinador/a de Serveis a les Persones de la Direcció de Serveis a les 
Persones i al Territori de la Gerència del Districte de Les Corts, de la Gerència del 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi i de la Gerència del Districte de Gràcia. 

44. – (35/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 23 
de novembre de 2020, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 35/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball de Cap de Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic de la Gerència 
d'Àrea d'Ecologia Urbana. 

45. – (40/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 27 
de novembre de 2020, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en el concurs 40/2020-C per a la provisió d'un lloc de 
treball d'Administratiu Qualificat adscrit a Comunicació de la Direcció de Serveis 
Generals del Districte de Nou Barris. 

46. – (18/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 24 
de novembre de 2020, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses per participar en la lliure designació 18/2020-L per a la provisió 
d'un lloc de treball de Director/a de Serveis de Llicències i Espai Públic de la Gerència 
del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 

47. – (45/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 
de novembre de 2020, que modifica la Junta de Valoració del concurs d'un lloc de 
treball de Cap de Departament de Ciència i Universitats de la Gerència d'Àrea de 
Cultura, Educació, Ciència i Comunitat. 

48. – (55/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 2 
de desembre de 2020, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de 
Coordinador/a de Projectes d'Anàlisi i Estratègia. 

49. – (56/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 2 
de desembre de 2020, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de 
Cap de Departament de Projectes Urbans. 

50. – (50/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 18 
de novembre de 2020, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de 
Cap de Departament de Salut de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI. 
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51. – (49/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 18 
de novembre de 2020, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de 
Gestor/a de Projectes d'Anàlisi i Estratègia adscrit a la Direcció de Serveis de 
prevenció de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció. 

52. – (20203014) De la gerent del Districte de Ciutat Vella, de 14 de desembre de 2020, que 
adjudica a Desarrollo Organización y Movilidad, S.A., el contracte relatiu a la redacció 
del Pla de Mobilitat del districte, als barris del Gòtic i Casc Antic, per als exercicis 
2020-2021, i per un import de 39.492,08 euros (IVA inclòs). 

53. – (20200194) De la gerent del Districte de Gràcia, de 14 de desembre de 2020, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte basat 
en l'Acord Marc relatiu al subministrament de paper per a la impressió i escriptura de 
la Generalitat, i adjudicar-lo a Set-Prat Paper Distribucions, S.A., per als exercicis 2020-
2021, i per un import de 1.000,00 euros (IVA inclòs). 

54. – (20200193) De la gerent del Districte de Gràcia, de 14 de desembre de 2020, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte basat 
en l'Acord Marc relatiu al subministrament de paper per a la impressió i escriptura 
reciclat de la Generalitat, i adjudicar-lo a Antalis Iberia, SA, per als exercicis 2020-
2021, i per un import de 2.000,00 euros (IVA inclòs). 

55. – (20040054) D la gerent del Districte de Les Corts, de 14 de desembre de 2020, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu 
al Pla Director: Coneixement i Ciutadania al Campus Sud de la Diagonal, i adjudicar-lo 
a RC Arquitectura i Projecte Urba SCP, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 
18.089,50 euros (IVA inclòs), 

56. – (20004276) Del gerent de Recursos, de 12 de desembre de 2020, que adjudica a El 
Corte Inglés, S.A. el contracte relatiu al subministrament de productes alimentaris 
peribles i no peribles per al servei de bar i menjador de l'Alcaldia gestionat per la 
Direcció Tècnica d'Actes Institucionals i Protocol, per als exercicis 2020-2021, i per un 
import de 18.137,90 euros (IVA inclòs). 

57. – Del gerent de Recursos, de 12 de desembre de 2020, que adjudica a Flors Lloveras SL, 
el contracte relatiu al subministrament i serveis d'ornamentació floral per als actes 
institucionals organitzats per la Direcció Tècnica d'Actes Institucionals i Protocol, per 
als exercicis 2020-2021, i per un import de 38.478,00 euros (IVA inclòs). 

58. – (0003/15) Del gerent de Recursos, de 14 de desembre de 2020, que cancel·la i/o 
retorna a ACSA Obras e Infraestructuras SAU, la garantia definitiva d'import 
100.312,04 euros, constituïda per respondre del compliment de manteniment de via 
pública lot 10: districte Sant Martí. 

59. – (469/16) Del gerent de Recursos, de 14 de desembre de 2020, que cancel·la i/o 
retorna a Snoop Barcelona SL, la garantia definitiva d'import 10.000,00 euros, 
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constituïda per respondre del compliment de serveis de suport a l'assessorament 
creatiu i realització del disseny, creació, producció i adaptacions de campanyes i 
accions de comunicació, per l'exercici 2020. 

60. – (30/2016) Del gerent de Recursos, de 14 de desembre de 2020, que cancel·la i/o 
retorna a Sayos & Carrera, SL la garantia definitiva d'import 13.120,00 euros, 
constituïda per respondre del compliment d'assistència tècnica i suport en la gestió 
dels contractes amb operadors de telecomunicacions, per a l'exercici 2020. 

61. – (0004/15) Del gerent de Recursos, de 14 de desembre de 2020, que cancel·la i/o 
retorna a Imesapi, S.A., la garantia d'import 195.050,96 euros, constituïda per 
respondre del compliment de manteniment edificis lot 1, per a l'exercici 2020. 

62. – (20204449) De la gerent municipal, de 15 de desembre de 2020, que adjudica a 
Gravitat, SL, el contracte relatiu a la revisió del material de rescat en alçada que 
utilitza l'SPEIS, per als exercicis 2020-2022, i per un import de 29.500,23 euros (IVA 
inclòs). 

63. – (20204449) De la gerent municipal, de 15 de desembre de 2020, que allibera la 
quantitat de 7.375,08 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació, del 
contracte relatiu a la revisió del material de rescat en alçada que utilitza l'SPEIS, per 
als exercicis 2020-2022. 

64. – (20203004) Del gerent del Districte de Sant Martí, de 15 de desembre de 2020, que 
reajusta les anualitats del contracte relatiu al subministrament de pintura PPOO 2020, 
adjudicat a Decoraciones Barcelona, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 
24.126,60 euros (IVA inclòs). 

65. – (20010219) Del gerent del Districte de Nou Barris, de 15 de desembre de 2020, que 
adjudica a Incoop, SCCL, el contracte relatiu a la realització d'un Casal de Nadal al barri 
de Trinitat Nova, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 11.350,50 euros (IVA 
exempt). 

66. – (20010213) Del gerent del Districte de Nou Barris, de 15 de desembre de 2020, que 
adjudica a Kuda Arquitectura y Diseño, SL, el contracte relatiu al disseny de servei i 
relacional territorial per la reactivació funcional d'espais comercials, per als exercicis 
2020-2021, i per un import de 18.136,69 euros (IVA inclòs). 

67. – (3047/2020) De la gerent del Districte de Sant Andreu, de 15 de desembre de 2020, 
que adjudica a Ivan González Clemente, el contracte relatiu a l'elaboració de l'informe 
tècnic de les humitats dels edificis de Ramon Batlle 3-15, per als exercicis 2020-2021, i 
per un import de 2.153,80 euros (IVA inclòs). 

68. – (20202096) De la gerent del Districte de Sants-Montjuïc, de 14 de desembre de 2020, 
que adjudica a Arqueologia del Punt de Vista, el contracte relatiu al projecte de 
memòria històrica i memòria oral de l'àlbum familiar de Sants que pretén recuperar la 
memòria col·lectiva del barri de Sants i dels seus veïns i veïnes, per als exercicis 2020-
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2021, i per un import de 14.900,00 euros (IVA inclòs). 

69. – (200500052) De la gerent del Districte de Les Corts, de 15 de desembre de 2020, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu 
al servei d'instal·lació d'un estand a la Fira de Nadal de Diagonal, per als exercicis 
2020-2021, i per un import de 1.811,98 euros (IVA inclòs). 

70. – (20209217) Del gerent del Districte de l'Eixample, de 14 de desembre de 2020, que 
adjudica a La Fabrica@, SCCL, el contracte relatiu al servei de suport a les entitats del 
districte per portar a terme el seguiment i acompanyament en la tramitació del 
certificat digital, sol·licitud subvencions 2021, justificació, reformulació, renúncies i 
altres gestions via telemàtica de les subvencions de l'any 2020, per un import de 
18.041,71 euros (IVA inlcòs). 

71. – (200400055) De la gerent del Districte de Les Corts, de 15 de desembre de 2020, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu 
a la realització del projecte "Temps d'oci a les Corts" Nadal 2020-21, i per un import 
de 2.920 euros (IVA exempt). 

72. – (20190002) De la gerent municipal, de 16 de desembre de 2020, que prorroga i 
modifica per un període de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de 
desembre de 2021, el contracte d'arrendament per l'ús (renting) de 17 equips 
multifuncionals per reproducció, escaneig i impressió de documents en equipaments, 
direccions i departaments del Districte de Gràcia, per a l'exercici 2021, i per un import 
de 31.944,00 euros (IVA inclòs). 

73. – (190400062) De la gerent del Districte de Les Corts, de 15 de desembre de 2020, que 
liquida el contracte relatiu al desenvolupament del programa de promoció de la 
població adolescent i jove, la coordinació i dinamització de la Taula Jove de les Corts, i 
els projectes i accions de suport a la creació artística del districte, per a l'exercici 2020, 
i per un import de 7.859,82 euros (IVA inlòs) 

74. – (20204143) De la gerent de l'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 17 de desembre de 
2020, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa del 
contracte relatiu al manteniment preventiu i correctiu de la flota de vehicles del 
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, per als exercicis 2020-2022, i per 
un import de 17.999,98 euros (IVA inclòs). 

75. – (20204161) De la gerent de l'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 17 de desembre de 
2020, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa del 
contracte relatiu als serveis de càrrega, inspecció i manteniment de botelles d'aire 
respirable per als equips de respiració autònoma del Servei de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament, adjudicat a Airbox, S.A., per als exercicis 2020-2022, i per un 
import de 14.690,37 euros (IVA inclòs). 

76. – (20204147) De la gerent de l'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 17 de desembre de 
2020, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del 
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contracte relatiu al subministrament de columnes d'armer per a la Gerència de 
Seguretat i Prevenció, per als exercicis 2021-2022 i per un import de 88.935,00 euros 
(IVA inclòs). 

77. – (20010998) Del gerent del Districte de Nou Barris, de 19 de desembre de 2020, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu 
al reajustament del servei de desenvolupament del projecte Nou Barris Digital, 
adjudicat a La Fabrica@ SCCL, per als exercicis 2020-2022, i per un import de 5.314,29 
euros (IVA inclòs). 

78. – (21999204) De la gerent municipal, de 17 de desembre de 2020, que prorroga per un 
període comprès des de l'01.01.2021 fins el 31.12.2021 el contracte relatiu a la 
coordinació del Festival d'Arts de l'Eixample, adjudicat a Relleu Cultural, S.L, per un 
import de 58.342,08 euros (IVA inlclòs). 

79. – (20010022) Del gerent del Districte de Nou Barris, de 15 de desembre de 2020, que 
allibera la quantitat de 5.455,61 euros (IVA inclòs) relatiu al contracte del foment de la 
participació comunitària de col·lectius amb especials dificultat d'integració social i 
d'intervenció a l'espai públic del Turó de la Peira, per als exercicis 2020-2021. 

80. – (2-2020) Decret de l'Alcaldia, de 17 de desembre de 2020, que aprova la denominació 
Mirador de Consol Casals i Genover per a l'emplaçament de l'espai d'intersecció entre 
la Baixada de la Glòria i de l'Avinguda del Coll del Portell (Districte de Gràcia). 

81. – (4-2020) Decret de l'Alcaldia, de 17 de desembre de 2020, que aprova la denominació 
carrer de Teresa Boronat i Fabra per a l'emplaçament del vial que connecta el passeig 
de Torres i Bages amb l'interior de l'illa delimitada pels carrers Fernando Pessoa, 
Palomar i passeig de Santa Coloma (Districte de Sant Andreu). 

82. – (5-2020) Decret de l'Alcaldia, de 17 de desembre de 2020, que aprova la denominació 
Jardins d'Isabel Domínguez Paniagua per a l'emplaçament de l'espai enjardinat entre 
els carrers Sant Adrià, Llinars del Vallès i Enric Sanchis (Districte de Sant Andreu). 

83. – (3-2020) Decret de l'Alcaldia, de 17 de desembre de 2020, que aprova la denominació 
plaça de Conxa Pérez Collado per a l'emplaçament de l'espai públic per als vianants a 
la cruïlla dels carrers Comte Borrell i Tamarit (Districte de l'Eixample). 

84. – (20003941) Del gerent de Recursos, de 17 de desembre de 2020, que adjudica a 23-45 
Arquitectes Associats, SL el contracte relatiu a la direcció facultativa de les obres de 
reforma de la planta tercera, fase 3, de la Casa Gran, per als exercicis 2020-2021, i per 
un import de 15.197,60 euros (IVA inclòs). 

85. – (20209205) De la gerent del Districte de Sants-Montjuïc, de 17 de desembre de 2020, 
que allibera la disposició de la despesa del contracte relatiu al servei de dinamització 
de l'espai destinat als adolescents i joves i de l'espai veïnal del carrer Química, per a 
l'exercici 2020 i per un import de 49.149,20 euros (IVA inclòs). 
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86. – (182/2020) De la gerent del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 19 de desembre de 
2020, que adjudica a Gestió i Coordinació d'Exposicions, el contracte relatiu a la 
contractació de la gestió, coordinació i disseny de l'exposició "Sarrià i Barcelona, la 
llarga història", per als exercicis 2020-2021, i per un import de 16.044,60 euros (IVA 
inclòs). 

87. – (19010016) Del gerent del Districte de Nou Barris, de 19 de desembre de 2020, que 
reajusta les anualitats del contracte relatiu al servei de gestió de projectes integrals 
amb contractació de col·lectius en risc d'exclusió social realitzat a Nou Barris, 
adjudicat a Aprise-Catalunya Empresa d'Inserció, per als exercicis 2020-2021, i per un 
import de 27.493,39 euros (IVA inclòs). 

88. – (190100001) Del gerent del Districte de Nou Barris, de 17 de desembre de 2020, que 
reajusta les anualitats del contracte relatiu al servei de consergeria i altres de suport a 
la Seu del Districte, adjudicat a Engrunes, Recuperació, SLU, per als exercicis 2020-
2021, i per un import de 4.907,76 euros (IVA inclòs). 

89. – (20203000) Del gerent del Districte de Sant Martí, de 21 de desembre de 2020, que 
modifica el contracte i aprova l'ampliació de l'autorització i disposició de la despesa 
del contracte relatiu al control i tancament de solars municipals del districte, per a 
l'exercici 2020, i per un import de 10.015,17 euros (IVA inclòs). 

90. – (17010243) De la gerent municipal, de 21 de desembre de 2020, que ratifica el 
contingut de l'acta signada en data 19 d'abril de 2020, per la qual s'acorda la 
suspensió parcial del contracte relatiu a la gestió i dinamització del casal de barri 
Trinitat Nova des del 14.03.2020 fins al 15.06.2020, adjudicat a UTE Gestió Casal del 
Barri Trinitat Nova, S.L.. 

91. – (17010243) De la gerent municipal, de 21 de desembre de 2020, que ratifica 
l'aixecament de la suspensió total del contracte relatiu a la gestió i dinamització del 
Casal de Barri de Trinitat Nova, des del dia 16 de juny de 2020, data en la qual es 
reprendrà la prestació completa del servei, adjudicat a UTE Gestió Casal de Barri TN, 
S.L. 

92. – (17010244) De la gerent municipal, de 21 de desembre de 2020, que estableix la 
suspensió parcial del contracte que te per objecte la gestió de la Casa de l'Aigua de 
Trinitat Nova, adjudicat a Aprise-Catalunya Empresa d'Inserció, des del dia 14 de març 
de 2020, inclòs i fins que s'acordi l'aixecament de la mateixa. 

93. – (17010244) De la gerent municipal, de 21 de desembre de 2020, que aixeca la 
suspensió total del contracte relatiu a la gestió de la Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, 
adjudicat a Aprise Catalunya Empresa d'Inserció, S.L.L, des del dia 16 de juny de 2020, 
data en la qual es reprendrà la prestació completa del servei. 

94. – (190400099) De la gerent municipal, de 21 de desembre de 2020, que allibera la 
quantitat de 1.189,81 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació del 
contracte relatiu al servei de direcció artística, producció i dinamització del Festival 
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Circots, adjudicat a Puça Espectacles, SL, per als exercicis 2020-2021. 

95. – (2112/2018) De la gerent municipal, de 21 de desembre de 2020, que reajusta les 
anualitats del contracte relatiu al servei de gestió de Can Fontanet, adjudicat a 
Compañia de Formación VGCC, SL, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 
10.000,24 euros (IVA inclòs). 
Acords de la Comissió de Govern de 17 de desembre de 2020

96. – (370/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ancor Mesa Méndez 
(mat. 77697) entre la seva activitat municipal com a personal eventual desenvolupant 
el lloc de treball d’Assessor 5 de la Regidoria de Presidència (codi de lloc: 
24EEESNEV01), i l’activitat pública com a professor associat a temps parcial de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic 2020-2021, des de 
l’01/09/2020 fins al 31/08/2021. La dedicació a la docència universitària serà a temps 
parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

97. – (514/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Luis Toro Montes (mat. 
78575) entre la seva activitat municipal com a personal laboral estructural temporal 
amb la categoria professional de Conductor, amb destinació al Parc Mòbil de la 
Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de Conductor (14LC2BIBA04), i 
l’activitat privada per compte propi d’explotació d'una llicència de taxi. 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. 

98. – (538/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos López Fernández 
(mat. 25973) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de 
Bombers de Llevant de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a 
professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, superant el límit 
de 75 hores anuals de formació en l’any 2020, establertes en l’article 19 apartat b) de 
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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. 

99. – (539/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carles Gimeno Gallén 
(mat. 22550) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de 
Bombers de la Vall d’Hebron de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat 
pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2020, establertes en l’article 
19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal 
al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 
i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació 
a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

100. – (571/2020) DECLARAR que la reposició de places vacants no posa en risc el 
compliment de l’objectiu de l’estabilitat pressupostària, en el termes d’allò previst a 
l’article 19 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018. APROVAR 
l’Oferta Pública d’ocupació de 56 places per a l’exercici 2020 en règim funcionarial en 
els següents termes: 7 places de Gestió d’Administració General (grup A, subgrup 
A2) de l’escala d’administració general, sots escala gestió; 10 places d’Auxiliar 
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Administratiu/va (grup C, subgrup C2) de l’escala d’administració general, sots escala 
d’administració general; 7 places de Subaltern/a (grup E) de l’escala d’administració 
general, sots escala subalterna; 10 places de Professor/a d’Educació Secundaria (grup 
A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 3 places de 
Professor/a Tècnic/a FP (grup A1, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, 
sots escala tècnica; 3 places de Professor/a d’Arts Plàstiques i Disseny (grup A, 
subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 6 places de 
Mestres (grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 
2 places de Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny (grup A2, subgrup A2) de 
l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 1 plaça de TS Tecnologies de la 
Informació i Comunicació (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial, 
sots escala tècnica; 7 places de TS Ciències (grup A, subgrup A1) de l’escala 
d’administració especial, sots escala tècnica. APROVAR l’Oferta Pública d’ocupació de 
15 places per a l’exercici 2020 en règim laboral en els següents termes: 1 plaça de TS 
Medicina, del grup 2 de tasques de caràcter tècnics, subgrup A1; 2 places de TS Salut 
Pública, del grup 2 de tasques de caràcter tècnics, subgrup A1; 8 places de Tècnic/a
Mig d’Infermeria, del grup 2 de tasques de caràcter tècnics, subgrup A2; 1 plaça de 
Tècnic Auxiliar de Laboratori, del grup 1 de tasques de suport a l’Administració 
Municipal, subgrup C1; 1 places de Tècnic Auxiliar de Gestió i Salut, del grup 1 de 
tasques de suport a l’Administració Municipal, subgrup C1; 2 places de Tècnic Auxiliar 
de Suport Logístic, del grup 1 de tasques de suport a l’Administració Municipal, 
subgrup C1. MODIFICAR ofertes aprovades en el sentit de: DISMINUIR 3 places 
d’Educador/a Escola Bressol (grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, 
sots escala tècnica; INCREMENTAR 3 places de TS Arxivística (grup A, subgrup A1) de 
l’escala d’administració especial, sots escala tècnica. ESMENAR l’errada material en la 
aprovació de la oferta pública 2020 en el sentit de que on diu: 4 places de Professor/a 
de Música (grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, sots escala 
tècnica, ha de dir: 4 places de Professor/a de Música (grup A, subgrup A1) de l’escala 
d’administració especial, sots escala tècnica. PUBLICAR l’acord en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i COMUNICAR-HO a la Direcció General d'Administració Local 
de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques. 
DONAR COMPTE del present acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

101. – (20002868) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis mèdics per suport i 
seguiment en els processos de baixa per malaltia i realització d’informes de valoració 
de situacions de malaltia que puguin afectar al personal que presta serveis tant a 
l’Ajuntament de Barcelona com als Instituts municipals i altres organismes adherits, 
amb núm. de contracte 20002868, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 
del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 249.744,00 euros IVA 
inclòs, dels quals corresponen al pressupost de l’Ajuntament de Barcelona 152.067,96 
euros, determinat una part en funció de preus unitaris atès que determinats serveis a 
desenvolupar són de caràcter variable, i una altra part del servei es determina a preu 
fixe i un valor estimat de 866.880,00 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 la despesa corresponent a l’Ajuntament de Barcelona per un import de 
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152.067,96 euros amb el desglossament següent: pressupost net 125.676,00 euros; 
tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 26.391,96 euros, amb càrrec a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92211 
0707; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la 
seva autorització. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

102. – (17002464-003) PRORROGAR per un període comprès des del 01.01.2021 fins al 
31.12.2021, el contracte 17002464-003 que té per objecte els serveis de manteniment 
d’aparells elevadors dels edificis adscrits als Districtes i Gerències de l’Ajuntament de 
Barcelona, adjudicat a l'empresa Ascensores Ersce, S.A., amb NIF A08277907, per un 
import total de 447.271,19 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 447.271,19 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2021 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 36.508,02 euros i import IVA de 7.666,68 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0610; un import 
net de 32.982,71 euros i import IVA de 6.926,37 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21300/93312 0609; un import net de 28.067,98 euros i import IVA 
de 5.894,28 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 
0608; un import net de 23.981,19 euros i import IVA de 5.036,05 amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0607; un import net de 31.438,54 
euros i import IVA de 6.602,09 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0606; un import net de 14.559,67 euros i import IVA de 3.057,53 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0605; un import net 
d'11.944,54 euros i import IVA de 2.508,35 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21300/93312 0604; un import net de 31.409,25 euros i import IVA 
de 6.595,94 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 
0603; un import net de 29.644,60 euros i import IVA de 6.225,37 amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602; un import net de 21.689,08 
euros i import IVA de 4.554,71 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0601; un import net de 5.324,67 euros i import IVA de 1.118,18 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0500; un import net 
de 7.835,85 euros i import IVA de 1.645,53 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21300/93312 0400; un import net de 57.557,92 euros i import IVA 
de 12.087,16 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 
0200; un import net de 1.251,79 euros i import IVA de 262,88 amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0707; un import net de 35.449,80 
euros i import IVA de 7.444,46 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2021 atès que l'execució d'aquesta pròrroga s'iniciarà l'exercici següent a 
la seva autorització. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

103. – (19001291L01-001) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.01.2021 fins al 
31.12.2021, el contracte 19001291L01-001 que té per objecte el lloguer de material 
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d’infraestructures (estructures no permanents desmuntables, mobiliari, elements 
addicionals i material de so i il·luminació) necessari pel desenvolupament dels actes 
promoguts pels districtes o per entitats i associacions veïnals, comercials o 
empresarials, incloent transport, muntatge i tècnics per a la seva instal·lació i 
desmuntatge del districte de l'Eixample-Oficina Promoció Econòmica durant el 
període 2019-2020, adjudicat a l'empresa Iniciatives Events, SL, amb NIF B64709363, 
per un import total de 34.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 34.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2021 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: 
un import net de 28.099,17 euros i import IVA de 5.900,83 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/20500/92412 0602, condicionat a l'existència de 
crèdit adequat i suficient del pressupost 2021 atès que l'execució d'aquesta pròrroga 
s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
formalitzi l'esmentada prorroga en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la 
recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

104. – (19001291L02-003) PRORROGAR per un període comprès des del 06.02.2021 fins al 
05.02.2022, el contracte 19001291L02-003 que té per objecte el lloguer de material 
d’infraestructures (estructures no permanents desmuntables, mobiliari, elements 
addicionals i material de so i il·luminació) necessari pel desenvolupament dels actes 
promoguts pels districtes o per entitats i associacions veïnals, comercials o 
empresarials, incloent transport, muntatge i tècnics per a la seva instal·lació i 
desmuntatge del districte de Sants-Montjuïc durant el període 2019-2020, adjudicat a 
l'empresa Iniciatives Events SL, amb NIF B64709363, per un import total de 
190.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 29.556,17 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a la 
partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 24.426,59 euros 
i import IVA de 5.129,58 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/20500/33811 0603, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2022 atès que l'execució d'aquesta pròrroga s'iniciarà l'exercici següent a 
la seva autorització. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per 
un import de 160.443,83 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a 
la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 132.598,21 
euros i import IVA de 27.845,62 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/20500/33811 0603, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2021 atès que l'execució d'aquesta pròrroga s'iniciarà 
l'exercici següent a la seva autorització. REQUERIR l'adjudicatari per tal que formalitzi 
l'esmentada pròrroga en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de 
la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

105. – (20XC0011) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el 
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya per regular la continuïtat de la 
integració dels registres bibliogràfics de la Biblioteca General de l’Ajuntament de 
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Barcelona en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i la incorporació de les 
col·leccions municipals en el dipòsit Memòria Digital de Catalunya; FACULTAR l’Im. Sr. 
Jaume Collboni Cuadrado, Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, per 
a la signatura del present conveni i la resta de documents que se’n derivin. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, i Seguretat i 
Prevenció. 

106. – (20XC0323 - 20S08465) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona i la Fundació Privada i2CAT Internet i Innovació Digital a Catalunya 
(Fundació i2CAT) que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió 
directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 6.3 de la Normativa 
general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per al 
desenvolupament del projecte "Pla Barcelona Ciutat Digital", per un import total de 
597.000,00 euros, corresponent al 4,87% del cost total del projecte que ascendeix a 
12.248.500 euros. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 
d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa total de 597.000,00 euros a favor de la Fundació i2CAT, amb CIF 
G63262570, amb càrrec a les partides i pressupostos següents: 75.000,00 amb càrrec 
a la partida D/0300/48903/92612 del pressupost de la Gerència d'Àrea d'Agenda 
2030, Transició Digital i Esports, amb el següent desglossament: 25.000 euros amb 
càrrec al pressupost 2020; 25.000 euros amb càrrec al pressupost 2021; i 25.000 euros
amb càrrec al pressupost 2022, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient 
per als exercicis posteriors a l'actual; i, 522.000,00 euros amb càrrec a la partida 
48903/23033/0200 del pressupost de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI, amb el següent desglossament: 270.000 euros amb càrrec 
al pressupost 2020; 150.000 euros amb càrrec al pressupost 2021; i, 102.000 euros 
amb càrrec al pressupost 2022, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient 
per als exercicis posteriors a l'actual. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un 
termini no superior a tres mesos des de la finalització del projecte presenti la 
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe 
d'auditor, d'acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR l'Il·lma. Sra. 
Laia Bonet Rull, Tercera Tinent d'Alcaldia, per a la signatura del present conveni i la 
resta de documents que se'n derivin. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

107. – (20XC0333 (0474/20)) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en matèria d’aplicació del 
Reglament (UE) 576/2013, de 12 de juny de 2013, relatiu als desplaçaments d’animals 
de companyia sense ànim comercial, pel qual s’estableix com a centre designat 
autoritzat, a l’efecte del control d’entrada d’animals de companyia per l’aeroport 
Josep Tarradellas Barcelona-El Prat i el Port de Barcelona, el Centre d’Acollida 
d’Animals de Companyia; FACULTAR el Sr. Xavier Paton Morales, gerent d’Àrea 
Agenda 2030, Transició Digital i Esports, per a la signatura del present conveni i la 
resta de documents que se’n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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108. – (537/2020) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència d’Àrea d’Ecologia 
Urbana, tal i com es detalla a l’annex que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord 
en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 29 de desembre de 2020

109. – (2020/483) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. M. Pilar Carrero Grau 
(mat. 3005569), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
substitució amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb 
destinació a l’EBM Can Bacardí de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest 
Ajuntament, on ocupa el lloc de treball d’Educadora d’Escola Bressol (21FA2BIBA01), i 
l’activitat privada per compte d’altri a l’empresa Shunia Yoga, S.L., com a professora 
de ioga. 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. 

110. – (2020/484) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Chacon Hugue 
(mat. 3100244), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
substitució amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb 
destinació a l’EBM Nic de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament, on 
ocupa el lloc de treball d’Educadora d’Escola Bressol (21FA2BIBA01), i l’activitat 
privada per compte d’altri a l’empresa Ex Work Servicios, SL, com a Administrativa. La 
dedicació professional privada haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques així com en l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987, 26 
de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat 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. 

111. – (568/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Lourdes Sancho 
Nogué (mat. 77004) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
vacant amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació a la 
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Gerència del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, on ocupa el lloc de treball d’Auxiliar 
Administrativa (14FC2BIBA01), i l’activitat privada per compte d'altri d’auxiliar 
administrativa en l’àrea de màrqueting digital i comunicació a l’empresa Best Business 
Service, SL. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada 
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari 
no coincident amb el 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. 

112. – (569/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Amelia Oller Miró 
(mat. 77516) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació al 
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte de Sants-Montjuïc, on ocupa 
el lloc de treball de Tècnica Superior en Dret (22FA1BIBA15), i l’activitat privada per 
compte propi com a advocada. No podrà ostentar, per sí mateixa o mitjançant 
substituta, la representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació 
Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies 
de la professió en aquells assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els 
seus Organismes hi tinguin relació. La dedicació professional privada no podrà superar 
la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

113. – (583/2020) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de l'Àrea de 
Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, tal i com es detalla a l’annex que consta a 
l’expedient. PUBLICAR aquest acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

114. – (584/2020) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de Pressupostos i 
Hisenda en l’àmbit de la Direcció de Patrimoni, tal i com es detalla a l’annex que 
consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord en la Gaseta Municipal als efectes 
pertinents. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció. 
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115. – (20004017) INICIAR l'expedient per a la contractació dels Serveis i sistemes de 
comunicacions de veu fixa de tots els centres (xarxa corporativa de veu i xarxa no 
corporativa de veu) i serveis de dades, amb núm. de contracte 20004017, com a 
contractació basada en el lot 1 de l’Acord Marc de Serveis de Telecomunicacions de 
l’Ajuntament de Barcelona (Cont: 160002540), amb núm. de contracte 160005240, 
amb un pressupost base de licitació de 750.229,19 euros (IVA inclòs) i un valor estimat 
d'1.364.053,06 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 750.229,19 (IVA inclòs), d'acord 
amb les condicions establertes al PCAP i al PPT i fins el termini màxim de 6 mesos; 
AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada despesa a favor de l'empresa adjudicatària 
Vodafone España SAU amb NIF A80907397 i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 9.602,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació 
pressupostària D/22200/93312 0800; un import (IVA inclòs) de 102.511,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 
0705; un import (IVA inclòs) de 3.936,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 
i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0701; un import (IVA inclòs) de 17.341,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0700; un import (IVA inclòs) de 24.730,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0610; un 
import (IVA inclòs) de 23.731,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0609; un import (IVA inclòs) de 21.229,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0608; un import (IVA inclòs) de 27.858,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0607; un 
import (IVA inclòs) de 20.926,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 24.298,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0605; un import (IVA inclòs) de 9.572,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0604; un 
import (IVA inclòs) de 21.783,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0603; un import (IVA inclòs) de 17.025,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0602; un import (IVA inclòs) de 25.828,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0601; un 
import (IVA inclòs) de 43.835,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0500; un import (IVA inclòs) de 34.560,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0400; un import (IVA inclòs) de 175.321,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0200, per la 
resta del pressupost s'inclouen a l'expedient els documents comptables de la resta 
d'organismes associats a la present contractació. ESTABLIR la durada de la present 
contractació en 6 mesos, comptadors des de l'1 de gener de 2021, amb possibilitat de 
prorrogar la seva durada en cas que sigui necessari garantir la continuïtat del servei. 
CONDICIONAR l'adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
de 2021 atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva 
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adjudicació. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

116. – (20004241) INICIAR l'expedient per a la contractació dels Serveis de comunicacions de 
veu i dades mòbils, amb núm. de contracte 20004241, com a contractació basada en 
el lot 2 de l’Acord Marc de Serveis de Telecomunicacions de l’Ajuntament de 
Barcelona (Cont: 160002540), amb un pressupost base de licitació de 595.754,00 
euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.083.189,10 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 595.754,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb les condicions establertes al 
PCAP i al PPT i fins el termini màxim de 6 mesos; AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada 
despesa a favor de l'empresa adjudicatària Vodafone España SAU amb NIF A80907397 
i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 3.368,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 
3.057,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0609; un import (IVA inclòs) de 3.489,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0608; un 
import (IVA inclòs) de 3.344,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 3.679,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 4.351,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0605; un 
import (IVA inclòs) de 3.312,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 3.179,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0603; un import (IVA inclòs) de 3.421,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0602; un 
import (IVA inclòs) de 4.390,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0601; un import (IVA inclòs) d'11.670,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0800; un import (IVA inclòs) de 748,00 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0700; un import (IVA 
inclòs) d'11.871,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació 
pressupostària D/22200/93312 0701; un import (IVA inclòs) de 47.576,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 
0500; un import (IVA inclòs) de 155.992,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0400; un import (IVA inclòs) de 
58.075,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0200; un import (IVA inclòs) de 116.248,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0705; per la 
resta del pressupost s'inclouen a l'expedient els documents comptables de la resta 
d'organismes associats a la present contractació. ESTABLIR la durada de la present 
contractació en 6 mesos, comptadors des de l'1 de gener de 2021, amb possibilitat de 
prorrogar la seva durada en cas que sigui necessari garantir la continuïtat del servei. 
CONDICIONAR l'adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
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de 2021 atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva 
adjudicació. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Prevenció i Seguretat. 

117. – (20004242) INICIAR l'expedient per a la contractació de Serveis de numeració 
especials, amb núm. de contracte 20004242, com a contractació basada en el Lot 3 de 
l'Acord de Serveis de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona (Cont: 
160002540), amb un pressupost base de licitació d'1.294.131,00 euros (IVA inclòs) i un 
valor estimat de 2.352.965,45 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 
d'1.294.131,00 (IVA inclòs), d'acord amb les condicions establertes al PCAP i al PPT i 
fins el termini màxim de 6 mesos; AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada despesa a 
favor de l'empresa adjudicatària Vodafone España SAU amb NIF A80907397 i amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) d'1.209.148,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0300; un import (IVA inclòs) de 
30.619,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0500; un import (IVA inclòs) de 54.364,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0200. 
ESTABLIR la durada de la present contractació en 6 mesos, comptadors des de l'1 de 
gener de 2021, amb possibilitat de prorrogar la seva durada en cas que sigui necessari 
garantir la continuïtat del servei. CONDICIONAR l'adjudicació a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà 
l'exercici següent a la seva adjudicació. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

118. – (20002837) ADJUDICAR el contracte núm. 20002837, que té per objecte la 
contractació del servei de suport tècnic i logístic per actes ciutadans i protocol·laris, 
juntament amb el manteniment dels aparells i les sales tècniques audiovisuals a 
Iniciatives Events, SL, amb NIF B64709363, de conformitat amb la proposta de la Mesa 
de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser l'única empresa 
presentada a la licitació, per un import màxim d'1.140.000,00 euros IVA inclòs i 
d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 942.148,77 euros corresponen al 
preu net i 197.851,23 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària 
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
380.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22300/92011 0705; un import (IVA inclòs) de 380.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22300/92011 0705; un 
import (IVA inclòs) de 380.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22300/92011 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 47.107,44 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 
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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 el Sr. Albert Giné i Borràs, Cap del Departament de 
Manteniment i Neteja de la Gerència de Recursos. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

119. – (20002770) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20002770, que té per objecte 
la contractació del servei de logística integral de magatzem, mudances tècniques i 
muntatge d'actes de l'Ajuntament de Barcelona, a Aliance Brother, SL amb NIF 
B58296955, en considerar-se que les al·legacions presentades no permeten justificar 
degudament la viabilitat de l'oferta, considerada anormalment baixa segons els 
criteris establerts als plecs. ADJUDICAR el contracte a Ara Vinc, SL, amb NIF 
B59460618, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació, en ser la 
d'aquesta l'única oferta presentada vàlida, per un import màxim d'1.444.255,77 euros 
IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 1.193.599,80 euros 
corresponen al preu net i 250.655,97 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 481.418,59 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22300/92011 0705; un import (IVA inclòs) de 481.418,59 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22300/92011 
0705; un import (IVA inclòs) de 481.418,59 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22300/92011 0705. CONDICIONAR la seva 
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s 
a l'actual. FIXAR la garantia definitiva en un import de 59.679,99 euros i RETENIR la 
garantia del preu del contracte, atesa la petició de l'adjudicatari. 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 el Sr. Albert Giné i Borràs, Cap del 
Departament de Manteniment i Neteja. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Prevenció i Seguretat. 

120. – (19003371-001) MODIFICAR el contracte 19003371-001 que té per objecte l’Acord 
Marc per la contractació del subministrament de dispensadors d’aigua (en règim de 
lloguer) tant a les Gerències i Districtes com a les diferents empreses i entitats que 
conformen el Sector Públic dependent de l’Ajuntament de Barcelona, en el sentit 
d’ampliar l’import estimat en 12.152,76 euros IVA inclòs, import net 10.043,60 euros i 
2.109,16 euros en concepte d’IVA al 21%, per als exercicis 2021 i 2022, atesa la 
proposta d’adhesió de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, d’acord 
amb la clàusula 21ena del Plec de clàusules administratives particulars de l’Acord 
Marc, condicionat a l’existència de crèdits adequats i suficients del pressupostos 2021 
i 2022 per a la contractació basada que se’n derivi. REQUERIR les proveïdores de 
l'Acord Marc, les empreses Eden Springs España SAU, CIF A62247879 per al lot 1 i 
Aquadirect Blue Planet SL, CIF B62117783, per als lots 2, 3, 4 i 5, per tal que 
formalitzin aquesta modificació contractual en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
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des de la recepció de la notificació de l’aprovació de l’acord, i reajustin la garantia 
definitiva per un import de 100,44 euros del lot 1, i 401,74 euros dels lots 2,3,4 i 5, 
corresponents al 5% del preu estimat net de l’ampliació. DONAR COMPTE d’aquest 
acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

121. – (20003094) MODIFICAR puntualment el plec de clàusules administratives particulars 
del contracte núm. 20003094, que té per objecte el servei de l’oficina tècnica de 
suport a l'estratègia de difusió digital i a la producció de les fotografies i materials 
audiovisuals per a premsa, protocol i canals digitals municipals, en el sentit d'esmenar 
l'error que s'havia produït a la redacció de les clàusules 2, 20, i 26 de l’esmentat plec, 
per no haver inclòs la informació sobre la subrogació legal d’aquest contracte, d'acord 
amb els informes que figuren a l'expedient, tot mantenint sense modificacions la 
resta dels elements del contracte, que es tramita a partir d'ara amb el mateix número 
de contracte, en virtut de l’article 122 de la LCSP. CONVOCAR novament la licitació per 
a la seva adjudicació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

122. – (17002855) PRORROGAR per segona vegada l’acord marc amb número de contracte 
17002855, que té per objecte el subministrament de consumibles d’informàtica per a 
l’Ajuntament de Barcelona i les entitats que formen el Grup Municipal, amb mesures 
de contractació pública sostenible, en virtut del que preveu l’article 23.2 i 303 del 
TRLCSP, per un termini de 12 mesos a comptar des del dia 2 de febrer de 2021 i fins el 
dia 1 de febrer de 2022, segons preveu la clàusula 6 del Plec de clàusules 
administratives particulars, en atenció a les raons indicades a l’informe emès pel 
Departament Central de Compres, de data 1 de desembre de 2020, i amb conformitat 
de les empreses homologades, segons acceptacions expresses signades per les 
mateixes, llevat d'Office Depot, SL, que ha estat absorbida per Lyreco España, SA, tal 
com queda acreditat a l’expedient. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

123. – (20000989) INICIAR l'expedient per a la contractació de contracte del servei de suport 
en la gestió de les troballes, de l’oficina de troballes de l’Ajuntament de Barcelona, 
amb núm. de contracte 20000989, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 
del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 417.131,28 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 758.420,51 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 344.736,60 euros i import de 
l'IVA de 72.394,68 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 208.565,64 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/92511 0300, un import (IVA inclòs) de 208.565,64 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92511 0300; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual, atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici 
següent a la seva autorització. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
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Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

124. – (20003279) INICIAR l'expedient per a la contractació d’un servei d’acolliment dels 
gossos del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) 
desplaçats del centre, amb núm. de contracte 20003279, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de 
licitació de 291.489,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 529.980,00 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 240.900,00 euros i import de l'IVA de 50.589,00 euros; i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 24.290,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22601/16911 0300, un import (IVA inclòs) de 267.198,25 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22601/16911 0300; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà 
l'exercici següent a la seva autorització. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

125. – (20212002) INICIAR l'expedient per a la contractació de Gestió del servei d'intervenció 
social per la convivència al Districte de Ciutat Vella, amb núm. de contracte 20004036, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 2.618.431,99 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
5.106.720,72 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat, amb pressupost net 2.380.392,72 euros i import de l'IVA de 238.039,27 
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.118.951,59 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15113 0601, un 
import (IVA inclòs) d'1.499.480,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15113 0601; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest 
contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 14 de gener de 2021

126. – (508/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Iban Novo Loureiro (mat. 
71001) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Tècnic Superior SPEIS, desenvolupant el lloc de treball de Tècnic de 
l'SPEIS-Cap de Guàrdia (24FAXCCPE01), i adscrit al Centre de Gestió d’Emergències de 
la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, i una segona activitat pública docent a 
l’IES Mollet del Vallès, per a impartir el cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències i 
Protecció Civil. Aquesta autorització està subjecta al règim d’incompatibilitats previst 
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a la Llei 53/1984, de 26 de desembre i a la Llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, i 
s’empara en la declaració d’interès públic que es va aprovar en l’acord de la Comissió 
de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 30 de juliol de 2020, que declara 
d’interès públic la realització, per part de membres de l’SPEIS, de tasques docents 
d’impartició del cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències i Protecció Civil a l’IES 
Mollet del Vallès, d’acord amb l’article 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, i de 
conformitat amb el que preveuen l’article 3.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i 
l’article 4.1 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre. L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic aprovada no podrà afectar la dedicació 
professional a l’activitat municipal de l’SPEIS. La present autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i demés 
previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats 
del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i d’altra normativa aplicable. 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
d) Compareixences Govern municipa

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

1. – (591/2020) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Plenari del Consell Municipal del 21 
de desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i 
com es detalla a l’annex, que consta a l’expedient; APROVAR l'increment del 0,9% de 
les taules retributives municipals respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020 i 
amb efectes d'1 de gener de 2021 d'acord amb el que preveu la Llei 11/2020, de 30 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat, i conseqüentment MODIFICAR l'annex 
4 (taules retributives) de la relació inicial de llocs de treball, tal i com es detalla a 
l'annex corresponent; AUTORITZAR a les entitats del sector públic municipal a qui no 
resulti d'aplicació les vigents taules retributives de l'Ajuntament de Barcelona a aplicar 
un increment del 0,9% a les retribucions del personal d'acord amb la Llei 11/2020, de 
30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat; PUBLICAR aquest acord i el seu 
annex a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Partit Popular i 
Barcelona pel canvi i l'abstenció de Ciutadans.
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IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. – (001/2021 SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les 
Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del senyor Javier 
de Erausquin Marsal, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Conseller del Districte
de Les Corts -per al qual fou nomenat per Decret de l’Alcaldia de 22 de juliol de 2019, 
passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial en un percentatge del 75% per 
resolució del Regidor del Districte de 25 de juliol de 2019- i l’activitat privada per
compte d’altri com a oficial administratiu a l’associació Societat Civil Catalana. 
Aquesta 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 i d’altra 
normativa aplicable, en especial, les establertes en les Normes Reguladores del 
Funcionament dels Districtes que s’han esmentat. En tot cas, la present autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. 

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

3. – (20003655) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d’Atenció i 
Informació a la ciutadania a l’Oficina Multiserveis d’Atenció Ciutadana (OMAC) i a 
l'Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) amb mesures de contractació pública 
responsable, amb núm. de contracte 20003655, mitjançant tramitació ordinària, amb 
la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
9.692.612,76 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor 
estimat de 19.147.225,30 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 8.010.423,77 euros i import 
de l'IVA d'1.682.188,99 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.605.769,61 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92511 300; 
3.345.353,33 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92511 300, un import (IVA inclòs) de 3.345.353,33 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92511 
300, un import (IVA inclòs) d'1.396.136,49 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92511 300; condicionada a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors al present. 

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

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

4. – (M1923/1658) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: PRIMER.- Constatar que al llarg de la darrera dècada la 
ciutat de Barcelona ha experimentat molts canvis socials, culturals, econòmics i 
polítics que obliguen a fer una actualització de la Carta de Ciutadania -Carta de Drets i 
Deures de Barcelona- per tal d’incloure nous drets, com per exemple els relacionats 
amb els canvis digitals, i actualitzar-ne d'altres als nous temps. SEGON.- Ampliar la 
Carta de Ciutadania amb els principis de Nacions Unides de l’Agenda 2030, a fi i efecte 
d’actualitzar els drets i deures de la ciutadania, i completar-los en matèria de salut, 
educació, digitalització, xoc climàtic, desigualtats, igualtat de gènere o consum entre 
d’altres. TERCER.- Millorar els mecanismes, recollits a la Carta, que tenen com a 
objectiu garantir els drets i deures de la ciutadania a Barcelona, en especial pel que fa 
al desenvolupament de la justícia de proximitat. QUART.- Iniciar el procediment per 
reformar la Carta de Drets i Deures a fi de revisar-la i actualitzar-la, d’acord amb la 
nova realitat que viu Barcelona. CINQUÈ.- Que el procediment per actualitzar i 
modificar la Carta de Ciutadania sigui dinàmic i obert a tots els barcelonins i 
barcelonines, tenint en compte el Consell de Ciutat i també a la gran majoria 
d'entitats i associacions de la ciutat. 

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

APROVADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

5. – (M1923/1646) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció reprova l’Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau i Ballano per haver 
abandonat la ciutat de Barcelona per qüestions personals mentre la ciutat i la seva 
ciutadania s’atenien a les normes i les recomanacions dictades pel PROCICAT en 
relació a la pandèmia de la Covid-19 i el Pla d’emergència per Neu i Gel. 

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

REBUTJADA
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Del Grup Municipal Ciutadans:

6. – (M1923/1640) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Que el Govern Municipal procedeixi a la creació d'una 
Oficina d'Assumptes Gitanos amb la seva corresponent dotació pressupostària i 
humana per a la adequada representació i defensa de la cultura i drets del Poble 
Gitano a Barcelona. 

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

REBUTJADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

7. – (M1923/1664) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Primer.- Instar el govern municipal per tal que el 
procediment de presentació i selecció dels projectes de ciutat que es presentaran al 
Govern d’Espanya es faci amb la màxima transparència i claredat. Segon.- Que es 
publiquin a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona, de manera destacada, quins 
seran els criteris per escollir els projectes i quines persones o càrrecs seran els 
encarregats de decidir quins són els projectes escollits, així com la explicació dels 
projectes presentats i dels finalment escollits. 

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

APROVADA

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

8. – (M1923/1648) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció insta el govern municipal a establir una delegació permanent de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona a la zona nord de la ciutat. 

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

REBUTJADA

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya:
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9. – (M1923/1659) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat acorda que l’Ajuntament de Barcelona insti el Departament d’Interior de la 
Generalitat a prendre de manera urgent les decisions oportunes i necessàries per 
trobar una sortida raonable a una situació insostenible, i poder així conciliar de 
manera efectiva i justa el dret a manifestació dels convocants amb els altres drets de 
milers de veïnes i veïns de la ciutat. 

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

APROVADA

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/1655) Que l’Ajuntament de Barcelona elabori un nou Reglament de Segona 
Activitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament (SPEIS), d’acord amb la legislació vigent i seguint l’exemple 
d’altres municipis que han aprovat aquest mateix reglament a l’hora de redactar el 
document inicial. 

NO ACCEPTAT

11. – (M1923/1654) Que l’Ajuntament de Barcelona rectifiqui la seva decisió inicial de 
retirar les subvencions a les entitats de benestar animal, reprogrami la seva despesa 
corrent i retorni les subvencions, per tal que aquestes entitats puguin seguir fent la 
tasca de servei públic des de la gestió cívica i social que venen fent des de fa molts 
anys a la ciutat de Barcelona. 

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

12. – (M1923/1635) Que el Govern municipal vetlli per tal que els missatges i crides a la 
població de Barcelona, que siguin relatius al Covid-19, es realitzin també en llengua 
castellana. 

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

13. – (M1923/1663) Que el Govern Municipal ens faci arribar l’informe de la Guàrdia 
Urbana que quantifica el cost del dispositiu policial desplegat per la Guàrdia Urbana 
per fer front als talls ininterromputs de la Avinguda Meridiana. 
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ACCEPTAT

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

14. – (M1923/1642) Que s'iniciïn processos sancionadors a aquelles persones que realitzen 
actes contraris a les ordenances municipals durant les concentracions 
independentistes que es produeixen sistemàticament a la Meridiana des de fa mesos. 

RETIRAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

15. – (M1923/1645) 1.Quins són els motius pels quals no s’ha produït la convocatòria de les 
subvencions específiques de benestar animal? 2. S’ha informat a les entitats 
animalistes i proteccionistes d’aquest fet? 3. Quina via alternativa de suport a les 
entitats de benestar animal tenen previst articular al marge de la convocatòria general 
de subvencions? 4. Quin és el total invertit en aquest mandat i l’anterior en 
subvencions especifiques en benestar animal? 

ES DÓNA PER TRACTADA

16. – (M1923/1644) Quin és el capteniment del govern municipal sobre les dades del darrer 
baròmetre? 

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

17. – (M1923/1636) Quin dispositiu es va preveure per part de l'Ajuntament per prevenir 
incendis en el desenvolupament de l'espectacle de focs artificials el passat 31 de 
desembre de 2020? 

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

18. – (M1923/1665) Quin és el protocol d’actuació de què disposa la Guàrdia Urbana per a 
l’atenció a les persones sense llar i per la coordinació amb els serveis socials i les 
institucions que els donen recolzament? 

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

19. – (M1923/1643) Quin procediment segueix la Guàrdia Urbana de Barcelona quan 
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detecta una persona sense sostre dormint al carrer? Quins és el temps mitjà d'espera 
fins obtenir resposta efectiva dels serveis socials i quina afectació té aquesta espera a 
la tasca que duen a terme les patrulles? 

RETIRADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/1652) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec amb número de registre 
(M1923/1184) aprovat a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció, del 15 de setembre de 2020, amb el següent 
contingut: (M1923/1184) Que el Govern municipal impulsi la renovació dels estatuts i 
reglaments dels organismes i empreses municipals per tal de garantir la paritat als 
seus òrgans de direcció i representació, per tal de donar compliment a la Llei 
d’Igualtat, i fer-ho abans que les propostes siguin sotmeses a votació. 

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

21. – (M1923/1647) Que se’ns informi sobre l’estat de compliment de la proposició 
(M1923/364) aprovada a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 
i Seguretat i Prevenció d'11 de desembre de 2019 amb el següent contingut: 
La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
acorda que davant la greu situació d’emergència climàtica, Barcelona no ha de parar 
de construir la seva estratègia de resiliència climàtica, de la mateix manera que estan 
fent altres capitals mundials com Londres, Rotterdam, Melbourne, Chicago o New 
York. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona ha de poder prevenir i pal·liar els 
riscos d’accidents a persones i danys a béns públics i privats provocats pels episodis de 
tempestes intenses que cada cop més es produeixen a Barcelona. Ha de ser una 
prioritat de l’Ajuntament que els diferents plans de protecció civil municipal incloguin, 
en el temps més breu possible, eixos d’actuacions i planificació per fer front a les 
amenaces derivades de la crisi climàtica, com la DANA. 

ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

1. – La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
acorda: Primer. Recordar i retre homenatge a les Víctimes de l’Holocaust i donar 
suport a les diferents organitzacions que treballen per la seva memòria i per evitar 
que fets com els succeïts es tornin a repetir. Segon. Publicar informació i impulsar 
accions de visibilització de l’Holocaust en les programacions dels centres cívics i altres 
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equipaments de la ciutat, de la mà de les entitats que treballen per mantenir la 
memòria. Tercer. Impulsar el coneixement de l’Holocaust a través de l’itinerari 
curricular de les Escoles i Instituts de la Ciutat. Quart. Refermar el compromís de 
l’Ajuntament de Barcelona en la lluita contra les noves formes de feixisme, incitació al 
odi envers diferents col·lectius que suposen una amenaça per la democràcia i els Drets 
humans. Cinquè. Expressar el compromís dels partits signants de la Declaració de no 
realitzar pactes electorals amb forces polítiques que tinguin discursos d’odi envers 
diferents col·lectius. Sisè. Comunicar la present declaració a les organitzacions que 
treballen per la memòria de l’holocaust, al consell municipal del poble gitano i al 
consell municipal LGTBI. 

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

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13.30 h.
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