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

Sessió ordinària de 20 d'abril de 2022

ACTA

A la Sala Lluís Companys de la Casa de la Ciutat, el 20 d'abril de 2022, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr. Albert Batlle Bastardas. 
Hi assisteixen les Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Jordi Martí Grau, Marc 
Serra Solé, Jordi Rabassa Massons, Laia Bonet Rull, Montserrat Ballarín Espuña, 
Elisenda Alamany i Gutiérrez, Jordi Coronas i Martorell, Gemma Sendra i Planas, 
Marina Gassol i Ventura, Jordi Martí Galbis, Francina Vila i Valls, Francisco Sierra 
López, Josep Bou Vila, Óscar Benítez Bernal i María Magdalena Barceló Verea, assistits 
per l'assessora jurídica, la Sra. Ester Solana Grasa, que actua per delegació del 
secretari general i que certifica.

També hi són presents les Imes. Sres. Eva Baró Ramos i Montserrat Benedí Altés, i el 
Sr. Norbert Bilbeny i Garcia, membre del Comitè d’Ètica.

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

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

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió ordinària celebrada el 16 de març de 2022, 
l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió.

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

Informe del Comitè d’Ètica.

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

a) Despatx d'ofici

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

1. – (2006/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 7 de març de 2022, que 
anul·la part de l'autorització i disposició de la despesa romanent per un import de 
3.294,46 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al subministrament de sanitaris 
portàtils per a esdeveniments a la via pública, al districte de Sant Andreu, adjudicat a 
Wcloc Sanbérica, SL, amb càrrec a l'exercici 2022. 

2. – (20224081) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 9 de març de 2022, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa 
del contracte relatiu al subministrament d'armaris vestidors per al Servei de Protecció 
Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament i Guàrdia Urbana, per als exercicis 
2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 288.326,35 euros (IVA inclòs). 

3. – De la gerent del districte de Les Corts, de 9 de març de 2022, que adjudica a la Pau, 
SCCL el contracte relatiu al servei de prevenció d'accidents per a les activitats 
organitzades a la via pública, durant l'any 2022 i fins al 31 de març de 2023, per als 
exercicis 2022-2023, i per un import de 13.323,31 euros (IVA inclòs). 

4. – (031/2022) De la gerent municipal, de 13 de març de 2022, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al servei d'ambulàncies als actes del districte dHorta-Guinardó, per als exercicis 
2022-2024, i per un pressupost base de licitació de 28.000,00 euros (IVA exempt). 

5. – (0919/18) De la gerent municipal, de 13 de març de 2022, que prorroga per un 
període comprès des del 19.06.2022 fins al 18.06.2023, el contracte relatiu al servei 
de transport i manipulació de llibres, productes d'arts gràfiques, material, 
correspondència i documentació administrativa de la direcció de Serveis Editorials de 
l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat al Sr. Anastasio Manzaneda Abarca, per als 
exercicis 2022-2023, i per un import de 65.500,00 euros (IVA inclòs). 

6. – De la gerent municipal, de 13 de març de 2022, que inicia expedient, aprova el plec de 
clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis de 
suport especialitzat en antrozoologia per al departament de Gestió i Protecció dels 
Animals de l'Ajuntament de Barcelona, en relació als animals de companyia del 
CAACB, per als exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 20.570,00 
euros (IVA inclòs). 
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7. – De la gerent municipal, de 13 de març de 2022, que adjudica a Playbrand, SL el 
contracte relatiu a la prestació d'un servei de suport tècnic per a la coordinació, 
gestió, redacció de continguts i manteniment de suports en línia (webs, butlletins i 
xarxes socials) de les Polítiques de Temps, per a l'exercici 2022, i per un import de 
24.200,00 euros (IVA inclòs). 

8. – De la gerent del districte de Les Corts, de 15 de març de 2022, que adjudica a 
Passarvia Empresa d'Inserció, SL el contracte relatiu a l'elaboració de les actes de les 
sessions ordinàries o extraordinàries dels òrgans de govern i participació del districte
de Les Corts, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 17.433,99 euros (IVA 
inclòs). 

9. – De la gerent del districte de Les Corts, de 15 de març de 2022, que adjudica a 
Integración Social de Minusválidos el contracte relatiu als serveis auxiliars per 
l'obertura de les portes d'accés del passatge sense nom ubicat entre els carrers Trias i 
Giró i Keynes del districte de Les Corts, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 
12.741,30 euros (IVA inclòs). 

10. – (0044/19) Del gerent de recursos, de 15 de març de 2022, que cancel·la i/o retorna a 
Mallol Traductors Associats, SL la garantia definitiva d'import 2.432,85 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a l'elaboració de les 
actes de les comissions del Consell Municipal: Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció (sessions ordinàries i extraordinàries), 
Comissió d'Economia i Hisenda (sessions ordinàries i extraordinàries), amb càrrec a 
l'exercici 2022. 

11. – (0044/19) Del gerent de recursos, de 15 de març de 2022, que cancel·la i/o retorna a 
Manners Traduccions, SL la garantia definitiva d'import 2.698,84 euros constituïda per 
respondre del compliment del contracte relatiu a l'elaboració de les actes de les 
sessions ordinàries i extraordinàries dels consells plenaris, audiències públiques i 
consells ciutadans dels districtes de l'Eixample, de Les Corts i de Nou Barris, amb 
càrrec a l'exercici 2022. 

12. – (0044/19) Del gerent de recursos, de 15 de març de 2022, que cancel·la i/o retorna a 
Mallol Traductors Associats, SL la garantia definitiva d'import 2.984,30 euros 
constituïda per respondre del complliment del contracte relatiu a l'elaboració de les 
actes de les sessions ordinàries i extraordinàries dels consells plenaris, audiències 
públiques i consells ciutadans dels districtes de Sants-Montjuïc, Gràcia, Sant Andreu i 
Sant Martí, amb càrrec a l'exercici 2022. 

13. – (0219/19) Del gerent de recursos, de 15 de març de 2022, que cancel·la i/o retorna a 
Sogesa Instalaciones Integrales, SA la garantia definitiva d'import 12.342,70 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a les obres 
d'instal·lació del quadre general de distribució i adequació de la sala tècnica, ubicat al 
soterrani de l'edifici novíssim de les cases consistorials de l'Ajuntament de Barcelona, 
amb càrrec a l'exercici 2022. 
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14. – (0932/19) Del gerent de recursos, de 15 de març de 2022, que cancel·la i/o retorna a 
Oserma 1992 Obras y Servicios, SL la garantia definitiva d'import 8.098,37 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a les obres de millora 
de l'Arxiu de Població al soterrani de l'edifici de la plaça Carles Pi i Sunyer, 8-10, amb 
càrrec a l'exercici 2022. 

15. – (20003845) Del gerent de recursos, de 15 de març de 2022, que cancel·la i/o retorna a 
Manteniment i Operació Infraestructures, SL la garantia definitiva d'import 1.619,96 
euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a les obres 
d'infraestructura per a la connectivitats amb fibra òpitica de l'edifici Palauet Albéníz i 
de les seves dependències auxiliars, amb càrrec a l'èxercici 2022. 

16. – (1336/19) Del gerent de recursos, de 15 de març de 2022, que cancel·la a favor de 
Albañilería y Contratas, SL la garantia definitiva d'import .415,13 euros constituïda per 
respondre del compliment del contracte relatiu a les obres de reparació, conservació i 
restauració corrents a la coberta del vestíbul i planta 2a de l'edifici Novíssim, amb 
càrrec a l'exercici 2022. 

17. – (141/2021) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 16 de març de 2022, 
que amplia l'autorització i disposició de la despesa per un import de 28.383,97 euros 
(IVA inclòs) del contracte relatiu a les obres d'adequació i millora de vuit equipaments 
per corregir riscos laborals, adjudicat a Técnicas Rehabilitación y Construcción, SL, 
amb càrrec a l'exercici 2022. 

18. – (20224100) De la gerent municipal, de 16 de març de 2022, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al servei d'inspeccions tècniques de vehicles de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona i del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament a 
l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2022-2024, i per un pressupost base de 
licitació de 38.720,00 euros (IVA inclòs). 

19. – De la gerent municipal, de 16 de març de 2022, que inicia expedient, aprova el plec de 
clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu a l'elaboració 
de documents de resultats de la satisfacció dels usuaris dels serveis presencials, dels 
serveis d'atenció telefònica, del servei telemàtic, del servei IRIS i del servei d'atenció 
concertada (OAC et truca) adscrits a la Direcció de Serveis d'Informació i Atenció 
Ciutadana, per als exercicis 2022-2024, i per un pressupost base de licitació de 
47.729,55 euros (IVA inclòs). 

20. – (20224036) De la gerent municipal, de 16 de març de 2022, que adjudica a Ridel 
Vilaseca, SL Fernando Mª Sánchez Freyre el contracte relatiu al servei de gestoria i 
tràmits de matriculació dels vehicles i de les embarcacions de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona i del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament a 
l'Ajuntament de Barcelona, lot 1, gestoria i tràmits de matriculació de vehicles, per als 
exercicis 2022-2024, i per un import de 26.620,00 euros (IVA inclòs). 
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21. – (20224036) De la gerent municipal, de 16 de març de 2022, que adjudica a Ridel 
Vilaseca, SL Fernando Mª Sánchez Freyre el contracte relatiu al servei de gestoria i 
tràmits de matriculació dels vehicles i de les embarcacions de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona i del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament a 
l'Ajuntament de Barcelona, lot 2, gestoria i tràmits de matriculació d'embarcacions, 
per als exercicis 2022-2024, i per un import de 7.260,00 euros (IVA inclòs). 

22. – (20224094) De la gerent municipal, de 16 de març de 2022, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al servei de manteniment preventiu i reparacions de les embarcacions de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona, per als exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de 
licitació de 48.279,00 euros (IVA inclòs). 

23. – De la gerent municipal, de 16 de març de 2022, que corregeix l'autorització de la 
despesa per un import de 52.447,57 euros (IVA inclòs) per rectificar l'error material 
del contracte relatiu al subministrament de material de conservació i preservació de 
documentació textual, gràfica i fotogràfica dels Arxius Municipals de Districte, l'Arxiu 
Municipal Contemporani de Barcelona i les dependències de la Gerència de Recursos 
de l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2022-2023. 

24. – (20194578) De la gerent municipal, de 16 de març de 2022, que prorroga per un 
període comprès des del 13.06.2022 fins al 12.06.2024, el contracte relatiu al 
manteniment preventiu i correctiu de les eines de tall, perforació i ventilació que 
utilitza el SPEIS, adjudicat a Juan Cortiada, SA, per als exercicis 2022-2024, i per un 
import de 22.172,04 euros (IVA inclòs). 

25. – (20194223) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 17 de març de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Multiserveis Noavant, SL la garantia definitiva d'import 
3.145,57 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu als 
serveis complementaris d'adequació i neteja d'estables de la Unitat Muntada de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona, amb càrrec a l'exercici 2022. 

26. – (20174130) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 17 de març de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Transforma 21, SL la garantia definitiva d'import 12.375,00 
euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al 
subministrament de 2 ambulàncies tipus C per al Servei de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament, amb càrrec a l'exercici 2022. 

27. – (20192001) Del gerent del districte de Sant Martí, de 18 de març de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a General Machines Technology, SL la garantia definitiva d'import 
3.461,40 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al 
subministrament i manteniment d'equips multifuncionals a color, amb càrrec a 
l'exercici 2022. 

28. – (20192001) Del gerent del districte de Sant Martí, de 18 de març de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a General Machines Technology, SL la garantia definitiva d'import 
592,20 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al 
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subministrament i manteniment d'equips multifuncionals bl/neg i fot.moneder, amb 
càrrec a l'exercici 2022. 

29. – (20189101) Del gerent del districte de l'Eixample, de 18 de març de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Servicios Microinformática, SA la garantia definitiva d'import 
1.586,42 euros per respondre del compliment del contracte relatiu al 
subministrament i arrendament de 7 multifuncionals color per al districte de 
l'Eixample, amb càrrec a l'exercici 2022. 

30. – (84/2021) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 19 de març de 2022, 
que prorroga per un període comprès des de l'1.04.2022 fins al 30.04.2022, el 
contracte relatiu als serveis auxiliars de consergeria, informació i atenció al públic de 
la seu i de la subseu administrativa del districte de Sarrià-Sant Gervasi, adjudicat a 
Integración Social de Minusválidos, per a l'exercici 2022, i per un import de 4.585,05 
euros (IVA inclòs). 

31. – De la gerent del districte de Les Corts, de 21 de març de 2022, que adjudica a Sosanat, 
SL el contracte relatiu al subministrament de sanitaris portàtils, per a les activitats 
organitzades a la via pública, en el districte de Les Corts, durant el 2022 i fins al 31 de 
març de 2023, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 13.204,73 euros (IVA 
inclòs). 

32. – (20224004) De la gerent municipal, de 21 de març de 2022, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al servei d'assistència veterinària i subministrament de productes farmacèutics 
i sanitaris per als gossos de la Secció canina de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per als 
exercicis 2022-2024, i per un import de 74.858,73 euros (IVA inclòs). 

33. – De la gerent municipal, de 21 de març de 2022, que inicia expedient, aprova el plec de 
clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al 
subministrament d'una furgoneta elèctrica modalitat de renting per al Centre 
d'Acolliment d'Animals de Companyia de Barcelona, per als exercicis 2022-2026, i per 
un import de 46.657,60 euros (IVA inclòs). 

34. – (20224033) De la gerent municipal, de 21 de març de 2022, que aprova la modificació 
puntual del plec de clàusules administratives particulars del contracte relatiu a 
l'avaluació de riscos dels llocs de treball-activitats i avaluació de riscos psicosocials 
d'algunes unitats de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 

35. – (20180039) Del gerent del districte de Gràcia, de 21 de març de 2022, que cancel·la i/o 
retorna a Ludic 3, SCCL la garantia definitiva d'import 6.160,00 euros constituïda per 
respondre del compliment del contracte relatiu al servei de programació radiofònica 
Ràdio Gràcia, amb càrrec a l'exercici 2022. 

36. – (126/2021) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 23 de març de 2022, 
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
561,05 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als serveis de transcripcions de les 
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Audiències Pub i Consell Ciutadà, adjudicat a Startul, SL, amb càrrec als exercicis 2022-
2023. 

37. – (141/2021) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 23 de març de 2021, 
que autoritza l'ampliació del termini d'execució de les obres d'adequació i millora de 8 
equipaments per corregir riscos laborals de nivell alt i mitjà, al districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, adjudicat a Técnicas Rehabilitación y Construcción, SL, fins al 16 de maig de 
2022. 

38. – (2021-0147) De la gerent municipal, de 24 de març de 2022, que declara desert el 
procediment obert ordinari per adjudicar el Servei de conducció i dinamització dels 
espais comunitaris de referència del Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella, amb 
càrrec als exercicis 2022-2023, i per un import de 62.927,04 euros. 

39. – (1017/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 24 de març de 2022, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
1.645,60 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als serveis de fotografia i vídeo del 
districte de Sant Andreu, adjudicat a Fuera de Campo Producciones, SL, amb càrrec als 
exercicis 2022-2023. 

40. – (1017/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 24 de març de 2022, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
580,80 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als serveis de fotografia i vídeo del 
districte de Sant Andreu, adjudicat a Fuera de Campo Producciones, SL, amb càrrec als 
exercicis 2022-2023. 

41. – (1017/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 24 de març de 2022, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
871,20 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als serveis de fotografia i vídeo del 
districte de Sant Andreu, adjudicat al Sr. Gerard Ros Aragó, amb càrrec als exercicis 
2022-2023. 

42. – De la gerent municipal, de 24 de març de 2022, que amplia l'autorització i disposició 
de la despesa per un import de 14.189,00 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al 
servei de suport tècnic al desenvolupament del Pacte del Temps de Barcelona, un 
compromís de ciutat per a una organització del temps més saludable, igualitària i 
eficient, adjudicat a Vita Brevis, SL, Genera Innovació SCCL, amb càrrec a l'exercici 
2023. 

43. – Del gerent de recursos, de 25 de març de 2022, que reajusta les anualitats de 
l'autorització i disposició de la despesa per un import de 8.470,00 euros (IVA inclòs) 
del contracte relatiu al servei de suport per a la catalogació i reorganització d'espai del 
fons bibliogràfic del Servei de Documentació i Accés al Coneixement (SEDAC) que 
l'Ajuntament de Barcelona té emmagatzemat al dipòsit cooperatiu de les Universitats 
Catalanes anomenat GEPA, adjudicat a Nubilum, SL, amb càrrec als exercicis 2022-
2023. 
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44. – (2022/3001) De la gerent municipal, de 25 de març de 2022, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al servei de manteniment i neteja de la cabina sanitària automàtica i 
autorentable, situada a la plaça Folch i Torres, al districte de Ciutat Vella, per als 
exercicis 2022-2024, i per un import de 62.537,08 euros (IVA inclòs). 

45. – De la gerent municipal, de 25 de març de 2022, que inicia expedient, aprova el plec de 
clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu a l'auditoria 
de respostes efectuades en el sistema IRIS de l'Ajuntament de Barcelona, per als 
exercicis 2022-2024, i per un import de 45.317,85 euros (IVA inclòs). 

46. – De la gerent municipal, de 25 de març de 2022, que declara deserta la licitació per no 
haver-se presentat cap altra oferta admissible i anul·la l'autorització de la despesa per 
un import de 38.129,52 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei d'elaboració 
de les actes de les sessions ordinàries i extraordinàries d'Òrgans de Govern i 
Participació del districte de Les Corts, reservada la participació a centres especials de 
treball, amb càrrec als exercicis 2022-2023. 

47. – Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 27 de març de 2022, que prorroga per un 
període comprès des del 6.05.2022 fins al 5.05.2023, el contracte relatiu al servei 
"Nou Barris Conviu" dels barris de les Roquetes, Trinitat Nova i Verdum, adjudicat a 
Cívic Iniciativas Sociales y Empleo Centro Iniciativas, per als exercicis 2022-2023, i per 
un import de 200.586,29 euros (IVA inclòs). 

48. – De la gerent municipal, de 28 de març de 2022, que anul·la l'autorització i disposició 
de la despesa per un import de 167.948,00 euros del contracte relatiu als serveis de 
conservació, neteja, restauració, guarda i col·locació de les catifes historicoartístiques 
de l'Ajuntament, en haver-se detectat un error no esmenable en el procediment i la 
valoració de les ofertes incloses al sobre B, un cop efectuada l'adjudicació a Papiol 
Alfombres, SA, amb càrrec als exercicis 2022-2023. 

49. – (54/2022) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 28 de març de 2022, 
que adjudica a Controlli Delta Spain, SA el contracte relatiu al manteniment del 
programa informàtic de gestió de lwes instal·lacions Vil·la Urània, per als exercicis 
2022-2023, i per un import de 3.256,35 euros (IVA inclòs). 

50. – Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, d'1 d'abril de 2022, que 
adjudica a Germans Homs Lloguer Maquinària 1852, SL el contracte relatiu al 
subministrament en règim de lloguer de vuit mòduls prefabricats per al Viver 3 Pins, a 
on està ubicat el punt d'esterilització de gats urbans de Barcelona, així com el seu 
muntatge, desmuntatge i manteniment preventiu i correctiu", per als exercicis 2022-
2023, i per un import de 17.068,25 euros (IVA inclòs). 

51. – (0071/19) De la gerent municipal, d'1 d'abril de 2022, que anul·la la disposició de la 
despesa per un import de 34.073,60 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei 
de manteniment de l'equip de preimpressió CTP Avalon N8 12S AGFA-GEVAERT i el 
subministrament de la llicència d'ús del programa informàtic associat i de material 
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necessari, com a conseqüència de la transferència de la branca d'activitats impressió 
offset, adjudicat a AGFA NV Sucursal en España, amb càrrec a l'exercici 2022. 

52. – (125/2021) De la gerent municipal, d'1 d'abril de 2022, que adjudica a Media Circus, SL 
el contracte relatiu als serveis de reportatges fotogràfics de màxima qualitat als barris 
de Sant Gervasi- la Bonanova, Sant Gervasi-Galvany, el Putxet i el Farró i Vallvidrera, el 
Tibidabo i les Planes, per als exercicis 2022-2024, i per un import de 12.100,00 euros 
(IVA inclòs). 

53. – (20204449) De la gerent municipal, d'1 d'abril de 2022, que prorroga per un període 
comprès des del 18.12.2022 fina al 17.12.2024 el contracte relatiu a la revisió del 
material de rescat en alçada que utilitza el SPEIS, adjudicat a Gravitat, SL, per als 
exercicis 2022-2024, i per un import de 29.500,23 euros (IVA inclòs). 

54. – De la gerent municipal, d'1 d'abril de 2022, que inicia expedient, aprova el plec de 
clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu a 
l'ornamentació floral per als salons nobles de l'Ajuntament i del Palauet Albéniz en 
actes organitzats per la direcció tècnica d'Actes Institucionals i Protocol, per als 
exercicis 2022-2024, i per un pressupost base de licitació de 40.348,00 euros (IVA 
inclòs). 

55. – De la gerent municipal, d'1 d'abril de 2022, que inicia expedient, aprova el plec de 
clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu a 
l'arrendament de la plataforma hardware i els serveis necessaris d'oficina tècnica per 
mantenir i evolucionar el servei Open Data BCN (Dades Obertes de l'Ajuntament de 
Barcelona), per als exercicis 2022-2024, i per un pressupost base de licitació de 
117.141,24 euros (IVA inclòs). 

56. – Del gerent del districte de Nou Barris, de 4 d'abril de 2022, que adjudica a General 
Machines Technology, SL el contracte relatiu al subministrament de consumibles i 
manteniment per a les fotocopiadores del districte de Nou Barris (seu i 
dependències), per als exercicis 2022-2023, i per un import de 28.358,29 euros (IVA 
inclòs). 

57. – (1178/19) De la gerent municipal, de 5 d'abril de 2022, que prorroga per un període 
comprès des de l'1.07.2022 fins al 30.06.2024, el contracte relatiu a la gestió dels 
serveis de la cartera de dominis i certificats digitals de la direcció de Comunicació 
Digital, adjudicat a Entorno Digital, SA, per als exercicis 2022-2024, i per un import de 
81.068,79 euros (IVA inclòs). 

58. – De la gerent municipal, de 5 d'abril de 2022, que adjudica a Arte y Memoria, SL el 
contracte relatiu al subministrament de material de conservació i preservació de 
documentació textual, gràfica i fotogràfica dels arxius municipals de Districte, l'Arxiu 
Municipal Contemporani de Barcelona i les dependències de la gerència de Recursos 
de l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 
24.345,32 euros (IVA inclòs) 
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59. – (0099/20) De la gerent municipal, de 5 d'abril de 2022, que prorroga per un període 
comprès des del 28.08.2022 fins al 27.08.2023, el contracte relatiu al servei auxiliar 
d'atenció als usuaris de la sala de consulta i préstec de l'Arxiu Municipal 
Contemporani de Barcelona, adjudicat a Servicio Integral de Fincas Urbanas, per als 
exercicis 2022-2023, i per un import de 83.776,24 euros (IVA inclòs). 

60. – De la gerent municipal, de 5 d'abril de 2022, que adjudica a Cartones Compactos, SL el 
contracte relatiu al subministrament de material "caixes cartró per arxiu definitiu 
documentació" per a la conservació i preservació de documentació textual, gràfica i 
fotogràfica dels arxius municipals de Districte, l'Arxiu Municipal Contemporani de 
Barcelona i les dependències de la gerència de Recursos de l'Ajuntament de 
Barcelona, lot 1, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 28.102,25 euros (IVA 
inclòs). 

61. – Del gerent de recursos, de 6 d'abril de 2022, que aprova l'ampliació del termini 
d'execució del contracte mixt relatiu a les obres i el subministrament per a la 
instal·lació d'intrusió de diverses edificacions dins el recinte del Palauet Albéniz situat 
a l'avinguda de l'Estadi, 65-69 de Barcelona, adjudicat a Eurocatalana Obres i Serveis, 
SL fins al 3 de juliol de 2022. 

62. – (20214009) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 6 d'abril de 2022, que 
anul·la l'autorització de la despesa per un import de 41.624,00 euros del contracte 
relatiu al subministrament de munició de dotació per a la Guàrdia Urbana de 
Barcelona, adjudicat a Omena Technologies, SLU, amb càrrec a l'exercici 2022. 

63. – Del gerent del districte de Nou Barris, de 6 d'abril de 2022, que reajusta les anualitats 
de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 3.831,96 euros (IVA inclòs) 
del contracte relatiu al servei de manteniment de xarxa informàtica i telefonia del 
districte de Nou Barris, adjudicat a Manteniment i Operació Infraestructures, SL, amb 
càrrec als exercicis 2022-2023. 

64. – (2022 / 1402) De l'alcaldessa, de 8 de març de 2022, que cessa el Sr. Pablo Castaño 
Tierno, personal eventual, del lloc de treball de Cap de Gabinet de la Quarta Tinència 
d'Alcaldia, amb efectes 20 de febrer de 2022. 

65. – (2022 / 1412) De l'alcaldessa, de 8 de març de 2022, que nomena el Sr. Pablo Castaño 
Tierno, personal eventual, en el lloc de treball Assessor/a 3, adscrit/a a la Direcció de 
l'Alcaldia, amb efectes del dia 21 de febrer de 2022, amb el règim de plena dedicació. 

66. – (2022 / 1708) De l'alcaldessa, de 8 de març de 2022, que nomena el Sr. David Belzunce 
Barranco, personal eventual, en el lloc de treball Assessor/a 3, adscrit/a a la Direcció 
de l'Alcaldia, amb efectes del dia 9 de març de 2022, amb el règim de plena dedicació. 

67. – (2022 / 1445) De l'alcaldessa, de 8 de març de 2022, que cessa la Sra. Maria Rosa Sòria 
Sánchez, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 5, adscrit a la Direcció 
Tècnica de Premsa, amb efectes 28 de febrer de 2022. 
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68. – (2022 / 1479) De l'alcaldessa, de 8 de març de 2022, que cessa el Sr. Jorge Angusto 
Zambrano, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 1 adscrit al Grup Polític 
Municipal Esquerra Republicana de Catalunya, amb efectes 31 de març de 2022. 

69. – (2022 / 2078) De l'alcaldessa, de 24 de març de 2022, que nomena la Sra. Lucía 
Morale, personal eventual, en el lloc de treball Cap de Gabinet de la Quarta Tinència 
d'Alcaldia, amb efectes del dia 1 d'abril de 2022, amb el règim de plena dedicació. 

70. – (2022 / 2069) De l'alcaldessa, de 24 de març de 2022, que nomena la Sra. Anna Valles 
Claverol, personal funcionari de carrera de la categoría tècnic/a mitjana en treball 
social, escala d'Administració especial, amb efectes 9 de març de 2022. Adscriure-la a 
l'Institut Municipal de Serveis Socials. 

71. – (9/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 7 de març de 
2022, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament de Contractació d'Àrees de Gestió de la Gerència de Recursos. 

72. – (401/2021) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 7 de març de 
2022, que designa els membres de la Comissió de Selecció de la convocatòria de 
l'ampliació de diferents borses de treball de l'Ajuntament de Barcelona en diverses 
categories. 

73. – (1/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 14 de març de 
2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i excloses del 
concurs 1/2022-C per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de Departament 
d'Acollida a persones Migrades i Emigrades adscrit a la Gerència d'Àrea de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. 

74. – (2/2022-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 14 de març de 
2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en la lliure designació 2/2022-L per a la provisió d'un lloc de treball de 
Director/a de Serveis Generals adscrit a la Gerència del Districte de Gràcia. 

75. – (2/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16 de març de 
2022, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses del 
concurs 2/2022-C per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de Departament de 
Gestió Jurídica adscrit a la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció. 

76. – (6/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16 de març de 
2022, que convoca un concurs per a la provisió d'onze llocs de treball de Gestor/a de 
projectes d'anàlisi i estratègia. 

77. – (5/2022-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16 de març de 
2022, que convoca la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de Director/a de 
Serveis de Llicències i Espai Públic de la Gerència del Districte de Sant Andreu. 

78. – (51/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 17 de març 
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de 2022, que declara deserta la posició (S 08037524) del lloc de treball de Tècnic/a 
referent jurídic adscrit a la Secretaria del Consell Tributari de la Gerència de 
Pressupostos i Hisenda. 

79. – (3/2022-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 18 de març de 
2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en la lliure designació 3/2022-L per a la provisió d'un lloc de Director/a 
de Serveis a les Persones i al Territori adscrit a la Gerència del Districte de Sants-
Montjuïc. 

80. – (4/2022-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 18 de març de 
2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en la lliure designació 4/2022-L per a la provisió d'un lloc de Cap de 
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria adscrit a la Gerència del Districte de 
Gràcia. 

81. – (401/2021) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 22 de 
desembre de 2021, que esmena les bases de la convocatòria per a l'ampliació de 
diferents borses de treball de l'Ajuntament de Barcelona. 

82. – (3/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 23 de març de 
2022, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses del 
concurs 3/2022-C per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de Departament de 
Llicències d'Obres adscrit a la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana. 

83. – (4/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 23 de març de 
2022, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses del 
concurs 4/2022-C per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de Departament de 
Projectes Urbans adscrit a la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana. 

84. – (5/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 23 de març de 
2022, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses del 
concurs 5/2022-C per a la provisió d'un lloc de treball de Cap del Servei d'Atenció 
Telefònica del Departament d'Operacions i Processos d'Atenció Especialitzada adscrit 
a la Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana de la Gerència d'Àrea Agenda 
2030, Transició Digital i Esports. 

85. – (7/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 de març de 
2022, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses del 
concurs 7/2022-C per a la provisió de deu llocs de treball d'Administratiu/iva 
especialista. 

86. – (9/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 30 de març de 
2022, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses del 
concurs 9/2022-C per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de Departament de 
Contractació d'Àrees de Gestió de la Gerència de Recursos. 
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87. – (11/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 30 de març 
de 2022, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament d'Administració i Qualitat de la Gerència de Recursos. 

88. – (12/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, d'1 d'abril de 
2022, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
departament de Gestió Pressupostària de la Gerència de Recursos. 

89. – (2/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, d'1 d'abril de 
2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i excloses del 
concurs 2/2022-C per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de Departament de 
Gestió Jurídica adscrit a la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció. 

90. – (53/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, d'1 d'abril de 
2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i excloses de la 
mobilitat voluntària horitzontal 53/2021-C dels llocs de treball d'Informador/a-
Tramitador/a, adscrits a Oficines d'Atenció Ciutadana del Servei d'Atenció Presencial 
del Departament de Serveis Presencials de la Direcció de Serveis d'Informació i 
Atenció Ciutadana de la Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 17 de març de 2022

91. – (19/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Maria Vives Vendrell 
(mat. 27338) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPCPEIS (codi de lloc: 18FC1CICD04), amb destinació 
al Parc de Bombers de Llevant de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i 
l’activitat privada per compte propi com a assessor financer. La dedicació professional 
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública, i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. El Sr. Vives, haurà de respectar la seva jornada i horari de treball municipal 
i els termes contemplats a l’annex 3 de les condicions específiques de treball de 
l’SPCPEIS, de l’Acord regulador vigent de les condicions de treball dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Barcelona. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

92. – (27/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Fernando Pascual Jovellar 
Martínez (mat. 22115) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera 
amb la categoria professional de Sotsoficial SPCPEIS (codi lloc: 22FC1CICD02), i adscrit 
al Parc de Bombers de Sant Andreu de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i 
l’activitat pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
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Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2021, establertes 
en l’article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en 
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 
26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació 
a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

93. – (28/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Núria Perapoch Cunyat 
(mat. 76367) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant, 
amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Infermeria SPCPEIS (codi de lloc: 
22FA2SCPE01) i desenvolupant el lloc de treball de Tècnica Sanitària de l’SPCPEIS amb 
adscripció al Parc de Bombers de l’Eixample de la Gerència d’Àrea de Seguretat i 
Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona i una segona activitat pública com a 
infermera realitzant tasques de suport sanitari i d’ajuda per a la companya de 
vacunació d’emergència provocada per la situació sanitària de la covid-19, 
contractada per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, mentre duri 
l’emergència sanitària de la covid19, des de l’01/01/2022 fins al 31/12/2022. Aquesta 
autorització està emparada per analogia jurídica en l’Acord GOV/104/2020,del 
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, de data 4 d’agost de 
2020, pel qual es declara d’interès públic que el personal sanitari, el personal 
investigador de recerca en salut i el personal docent sanitari adscrits al departament 
competent en matèria de salut o del seu sector públic institucional desenvolupessin, 
en determinats sectors, un altre lloc de treball o activitat pública, de diferent tipologia 
a la de l'activitat desenvolupada per raó del lloc de treball principal, sanitària, de 
recerca en salut o de docència no reglada relacionada amb aquests àmbits. La Sra. 
Perapoch, haurà de respectar la seva jornada i horari de treball municipal i els termes 
contemplats a l’annex 3 de les condicions específiques de treball de l’SPCPEIS, de 
l’Acord regulador vigent de les condicions de treball dels empleats públics de 
l’Ajuntament de Barcelona. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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94. – (35/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Benito Granados Santaella 
(mat. 24185) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional d’Intendent Major de la Guàrdia Urbana, amb destinació a la 
Divisió Territorial de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de 
treball d’Intendent Major - Guàrdia Urbana (29FA1CICD01), i una segona activitat 
pública docent com a professor associat a temps parcial i amb contracte de durada 
determinada a la Universitat de Barcelona (UB) pel curs acadèmic 2021-2022, des del 
15/02/2022 fins al 14/09/2022. La dedicació a la docència universitària serà a temps 
parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal 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. 

95. – (39/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sra. Anna Clara Martínez 
Fernández (mat. 77768) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en 
el càrrec d’Assessora al Grup Municipal de Ciutadans, on ocupa el lloc de treball 
d’Assessora 6 (codi de lloc: 22EEESNEV01), i l’exercici de l’activitat docent com a 
professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 2021-
2022, des del 14/02/2022 fins al 13/08/2022. La dedicació a la docència universitària 
serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions 
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

96. – (45/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Rosa Madonar 
Serrano (mat. 37305) entre la seva activitat municipal com a personal laboral fix amb 
la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació a la Direcció de 
Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball 
d'Auxiliar Administrativa (14FC2BIBA01), i l’activitat privada per compte d'altri com a 
directora de projecte de la Federació Catalana de Beisbol i softbol des del 22/02/2022 
fins al 31/08/2022. 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, 
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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. – (29/2022 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pablo Abella Villar 
(mat. 6100190), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant, 
amb la categoria professional de Tècnic Superior en Art i Història, amb destinació al 
Departament de Programes Públics del Museu de Cultures del Món i Etnològic de 
l’Institut de Cultura de Barcelona, desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de 
treball de Tècnic Superior en Art i Història (22FA1BIBA05), i l’activitat pública com a 
professor associat, a temps parcial i de durada determinada, de la Universitat de 
Girona, pel curs acadèmic 2021-2022, des del dia 1/02/2022 fins al dia 31/07/2022. La 
dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se 
en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de 
les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

98. – (14/2022 IMI) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Trepat Font 
(matrícula 2100071), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per 
vacant amb la categoria professional de Tècnic Mitjà de Tecnologies de la Informació i 
Comunicació (TIC), amb destinació al Departament d’Espai Urbà i Seguretat, de la 
Direcció d’Estratègia i Nous Projectes de l’Institut Municipal d’Informàtica, on ocupa el 
lloc de treball de Tècnic Mitjà de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) 
(20FA2BIBA14), i l’activitat privada per compte propi de tasques comptables. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

99. – (1/2022 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada al Sr. Miguel Barquero Royo 
(mat. 5100106) entre la seva activitat municipal com a Inspector d'hisenda municipal 
de la Direcció d'Inspecció Tributària de l’Institut Municipal d’Hisenda, amb el codi de 
lloc 26FA1SCEC01, amb la categoria professional de Tècnic d’Administració General, i 
l’activitat pública com a professor associat universitari a temps parcial i de durada 
determinada de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, per 
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al curs acadèmic 2021-2022 des del 10/01/2022 fins al 03/06/2022. La dedicació a la 
docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

100. – (2/2022 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Antoni Fernández Pérez 
(mat. 5100080) entre la seva activitat municipal com a Gerent de l’Institut Municipal 
d’Hisenda d'aquest Ajuntament, amb el codi de lloc 30CA1CNCD13, i l’activitat pública 
com a professor associat universitari a temps parcial i de durada determinada de la 
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 2021-2022 des 
del 15/09/2021 fins al 14/09/2022. La dedicació a la docència universitària serà a 
temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

101. – (22000121) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Servei de suport grupal i 
individual amb dones en situació de precarietat a 5 barris de Barcelona. Projecte 
"Dones Amunt 2", amb núm. de contracte 22000121, mitjançant tramitació ordinària, 
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
159.720,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 528.000,00 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 
132.000,00 euros i import de l'IVA de 27.720,00 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 79.860,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23173 0100, un import (IVA inclòs) de 79.860,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23173 
0100; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

102. – (22XF0324 (22XP0027)) APROVAR el conveni pel qual es formalitza l'encomana de 
gestió al Centre d'Alt Rendiment Esportiu SC (CAR), amb NIF Q5856178H, per a la 
realització de les proves físiques per al Cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona i el Cos 
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del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPCPEIS) per 
als anys 2022, 2023 i 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 
266.591,07 euros (IVA inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària 
D/0707/22607/92216 del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona, a favor del Centre 
d'Alt Rendiment Esportiu SC, amb NIF Q5856178H per a la realització de les proves 
físiques per al Cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona i el Cos del Servei de Protecció 
Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPCPEIS), amb el següent 
desglossament: 88.863,69 euros amb càrrec al pressupost de l'exercici 2022, 
88.863,69 euros amb càrrec al pressupost de l'exercici 2023 i 88.863,69 euros amb 
càrrec al pressupost de l'exercici 2024, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. FACULTAR el gerent de Persones i 
Desenvolupament Organitzatiu per a la formalització del conveni i de la resta d'actes 
que se'n derivin. PUBLICAR-LO en el Butlletí Oficial de la Província i en el Portal de 
Transparència de l'Ajuntament de Barcelona. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

103. – (21001654) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 21001654 que té per objecte 
el servei d'assistència tècnica per al desplegament de la transversalitat de gènere als 
districtes de Barcelona a INGENIERÍA SOCIAL S.A.L, amb NIF A64842800 i a l’INSTITUT 
DE TREBALL SOCIAL I DE SERVEIS SOCIALS (INTRESS), amb NIF G08973224, per haver 
inclòs informació relativa al sobre C en el sobre A, tot d’acord amb allò establert a les 
clàusules 8 i 10 del plec de clàusules administratives particulars i de conformitat als 
articles 139 i 146 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, 
i EXCLOURE a ETIC HÀBITAT SCCL, amb NIF F66437831 per no complir les condicions 
mínimes de solvència tècnica o professional establertes a la clàusula 7 del plec de 
clàusules administratives particulars, atès que no s’ha acreditat l’experiència 
professional mínima d’un any en gestió i aplicació de la perspectiva de gènere a ens 
públics, entitats o empreses per part dels quatre integrants de l'equip tècnic adscrits a 
l'execució del contracte. ADJUDICAR el contracte núm. 21001654, que té per objecte 
el servei d'assistència tècnica per al desplegament de la transversalitat de gènere als 
districtes de Barcelona a TANDEM SOCIAL SCCL amb NIF F65570400, de conformitat 
amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha 
presentat, en ser considerada l'oferta més avantatjosa segons els criteris establerts al 
plec de clàusules administratives i la puntuació obtinguda, pel preu de 399.573,07 
euros IVA inclòs, dels quals 330.225,68 euros corresponen al preu net i 69.347,39 
euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 199.786,53 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92015 0106; un 
import (IVA inclòs) de 199.786,54 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92015 0106. 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 16.511,28 euros i RETENIR la garantia 
definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 
dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa 
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
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formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte a la Gerent de Coordinació Territorial i Proximitat, la Sra. 
Gemma Arau Ceballos. ALLIBERAR la quantitat de 15.484,88 euros (IVA inclòs), en 
concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 7.742,44 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92015 
0106; un import (IVA inclòs) de 7.742,44 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 
i a l'aplicació pressupostària D/22719/92015 0106. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

104. – (21XC0096) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Autoritat Portuària de Barcelona per a l’exercici de les respectives competències en 
matèria de protecció civil, prevenció i extinció d’incendis i salvament. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 24 de març de 2022

105. – (21004606) INICIAR l'expedient per a la contractació de l'Acord Marc de prestació de 
serveis postals i distribució de paqueteria de l'Ajuntament de Barcelona i el seu Sector 
Públic Dependent per a 2022-2025, amb núm. de contracte 21004606, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost 
base de licitació de 6.710.448,61 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 8.531.331,83 
euros, distribuït en els següents lots: LOT núm. 01, Serveis postals, per un import de 
6.641.977,69 euros IVA inclòs; LOT núm. 02, Paqueteria, per un import de 68.470,92 
euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió .de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

106. – (18003447L01-005) PRORROGAR per un període comprès des de l'01.04.2022 fins el 
31.03.2023, el contracte 18003447L01-005 que té per objecte la contractació dels 
serveis i obres de manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de 
l'Ajuntament de Barcelona (Lot 1: Districte de Ciutat Vella), adjudicat a l'empresa 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S., amb NIF A58869892, per un import total de 
741.607,75 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 556.205,81 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 437.957,33 euros i import IVA de 118.248,48 amb tipus impositiu 27% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0601. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 185.401,94 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 145.985,78 euros i import IVA de 39.416,16 
amb tipus impositiu 27% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0601, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR 
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COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 
i Seguretat i Prevenció. 

107. – (18003447L02-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2022 fins el 
31.03.2023, el contracte 18003447L02-004 que té per objecte la contractació dels 
serveis i obres de manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de 
l'Ajuntament de Barcelona (Lot 2: Districte de l'Eixample), adjudicat a l'empresa 
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU, amb NIF A58142639, per un import total de 
598.332,46 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 448.749,35 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 370.867,23 euros i import IVA de 77.882,12 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0602. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 149.583,11 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 123.622,40 euros i import IVA de 25.960,71 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0602, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

108. – (18003447L03-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2022 fins el 
31.03.2023, el contracte 18003447L03-004 que té per objecte la contractació dels 
serveis i obres de manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de 
l'Ajuntament de Barcelona (Lot 3: Districte de Sants-Montjuïc), adjudicat a l'empresa 
UTE SANTS MANTENIMENT VIA PUBLICA, amb NIF U67372151, per un import total 
d'1.036.156,89 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 777.117,67 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 642.246,01 euros i import IVA de 134.871,66 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0603. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 259.039,22 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 214.082,00 euros i import IVA de 44.957,22 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0603, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 
i Seguretat i Prevenció. 

109. – (18003447L04-005) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2022 fins el 
31.03.2023, el contracte 18003447L04-005 que té per objecte la contractació dels 
serveis i obres de manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de 
l'Ajuntament de Barcelona (Lot 4: Districte de les Corts); adjudicat a l'empresa M. I J. 
GRUAS, SA, amb NIF A25031576, per un import total de 395.083,69 euros (IVA inclòs), 
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i 
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DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 296.312,77 euros, IVA 
inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i 
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 244.886,59 euros i 
import IVA de 51.426,18 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22712/15341 0604. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 98.770,92 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec 
a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 81.628,86 euros i import IVA de 17.142,06 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0604, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

110. – (18003447L05-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2022 fins el 
31.03.2023, el contracte 18003447L05-004 que té per objecte la contractació dels 
serveis i obres de manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de 
l'Ajuntament de Barcelona (Lot 5: Districte de Sarrià-Sant Gervasi), adjudicat a 
l'empresa UTE SARRIÀ MANTENIMENT VIA PUBLICA, amb NIF U67372185, per un 
import total de 918.508,07 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 688.881,05 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 569.323,18 euros i import IVA de 
119.557,87 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0605. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
229.627,02 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
189.774,40 euros i import IVA de 39.852,62 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0605, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

111. – (18003447L06-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2022 fins el 
31.03.2023, el contracte 18003447L06-004 que té per objecte la contractació dels 
serveis i obres de manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de 
l'Ajuntament de Barcelona (Lot 6: Districte de Gràcia), adjudicat a l'empresa 
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU, amb NIF A58142639, per un import total de 
599.016,48 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 449.262,36 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 371.291,21 euros i import IVA de 77.971,15 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0606. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 149.754,12 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 123.763,74 euros i import IVA de 25.990,38 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0606, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR 
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COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 
i Seguretat i Prevenció. 

112. – (18003447L07-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2022 fins el 
31.03.2023, el contracte 18003447L07-004 que té per objecte la contractació dels 
serveis i obres de manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de 
l'Ajuntament de Barcelona (Lot 7: Districte d'Horta-Guinardó), adjudicat a l'empresa 
SERV. INTEGRALS MANTENIMENT RUBATEC, amb NIF A60744216, per un import total 
de 852.716,40 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta 
en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 639.537,30 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 528.543,22 euros i import IVA de 110.994,08 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0607. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 213.179,10 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 176.181,07 euros i import IVA de 36.998,03 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0607, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

113. – (18003447L08-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2022 fins el 
31.03.2023, el contracte 18003447L08-004 que té per objecte la contractació dels 
serveis i obres de manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de 
l'Ajuntament de Barcelona (Lot 8: Nou Barris), adjudicat a l'empresa CONSTRAULA 
ENGINYERIA I OBRES SAU, amb NIF A58142639, per un import total de 912.757,50 
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 684.568,13 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 565.758,79 euros i import IVA de 118.809,34 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0608. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 228.189,37 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 188.586,26 euros i import IVA de 39.603,11 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0608, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

114. – (18003447L09-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2022 fins el 
31.03.2023, el contracte 18003447L09-004 que té per objecte la contractació dels 
serveis i obres de manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de 
l'Ajuntament de Barcelona (Lot 9: Districte de Sant Andreu), adjudicat a l'empresa 
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU, amb NIF A58142639, per un import total de 
732.190,94 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
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l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 549.143,21 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 453.837,36 euros i import IVA de 95.305,85 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0609. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 183.047,73 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 151.279,12 euros i import IVA de 31.768,61 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0609, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 
i Seguretat i Prevenció. 

115. – (18003447L10-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2022 fins el 
31.03.2023, el contracte 18003447L10-004 que té per objecte la contractació dels 
serveis i obres de manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de 
l'Ajuntament de Barcelona (Lot 10: Districte de Sant Martí), adjudicat a l'empresa 
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU, amb NIF A58142639, per un import total 
d'1.082.270,92 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 811.703,19 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 670.829,08 euros i import IVA de 140.874,11 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0610. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 270.567,73 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 223.609,69 euros i import IVA de 46.958,04 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0610, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 
i Seguretat i Prevenció. 

116. – (21004464) ADJUDICAR el contracte núm. 21004464, que té per objecte 
"subministrament i gestió de la Uniformitat Bàsica Operativa per a la Guàrdia Urbana 
de Barcelona, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb 
mesures de contractació pública sostenible" a SAGRES, SL amb NIF B36028991 de 
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i 
d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més 
avantatjosa, pel preu de 5.143.571,52 euros IVA inclòs, dels quals 4.250.885,55 euros 
corresponen al preu net i 892.685,97 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) d'1.285.892,88 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22104/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 2.571.785,76 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13211 
0400; un import (IVA inclòs) d'1.285.892,88 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13211 0400; CONDICIONAR la seva 
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s 
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a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 212.544,28 euros. FORMALITZAR 
el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, 
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable del contracte a la cap de compres del Departament de 
Logística i Infraestructures. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

117. – (21004873) ADJUDICAR el contracte núm. 21004873, que té per objecte "obres de 
reforma de l'edifici situat al carrer Tàpies núm. 4, com a comissaria de Guàrdia Urbana 
de Barcelona, d'acord amb les previsions del PPT i amb mesures de contractació 
pública sostenible" a ECOCLIMA BARCELONA SL-CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA 
SECLA, SA, UTE amb NIF U09841990 de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en 
ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu d'1.134.383,87 euros IVA inclòs, 
dels quals 937.507,33 euros corresponen al preu net i 196.876,54 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.134.383,87 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/63202/13212 0400. FIXAR 
l'import de la garantia definitiva en 46.963,10 euros. REQUERIR l'empresa 
adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció 
de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte. DESIGNAR 
com a responsable del contracte a la cap de la Secció d'Infraestructures. ALLIBERAR la 
quantitat de 114.524,93 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i 
retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 114.524,93 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/63202/13212 0400. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 31 de març de 2022

118. – (2021/510 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Carla Nieto 
Martin (mat. 3100863), 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’Associació per la Criança Compartida Karibu, com a 
Auxiliar pedagògica. 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 
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Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

119. – (2021/511 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Anna Fantova 
Romero (mat. 3100646), 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 Xarlot 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 FUNDACIO BOSCH I GIMPERA, com a Ajudant 
Investigadora. 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. 

120. – (2021/513 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Alba Sesé Genis 
(mat. 3100505) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació a 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona de l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Professor/a de Música (24FA1BIBA01), i 
l’activitat privada per compte d’altri, a l’ESCOLA DE MÚSICA JPC S.L.U. com a 
Professora de Música. 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. La 
present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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121. – (2021/523 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Núria Martínez 
López (mat. 3100658), 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 Diagonal Mar 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 ALCAMPO SA, com a Caixera. 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. 

122. – (08/2022 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Del Moral 
Martín (mat. 5100113), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera 
amb la categoria professional de Tècnic d’Administració General, amb destinació al 
Departament de Planificació i Control de la Direcció d'Inspecció Tributària de l’Institut 
Municipal d’Hisenda d'aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball d’ Inspector 
d'hisenda municipal (26FA1SCEC01), i una activitat privada per compte propi com a 
economista fora de l’àmbit del municipi de Barcelona. La dedicació professional 
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

123. – (2022/84 IBE) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Julián Guarín Sánchez 
(mat. 32100046) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per 
acumulació de tasques amb la categoria professional d’Auxiliar, amb destinació a la 
Direcció de Planificació Estratègica i Innovació de l’Institut Barcelona Esports, on 
ocupa el lloc de treball d’Auxiliar Administratiu (14FC2BIBA01), i l’activitat privada per 
compte propi de Venda de joguines de fusta i ecològiques. La dedicació professional 
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
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deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

124. – (38/2022 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Oscar Navarro 
Navarro (mat. 6100289), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per 
acumulació de tasques, amb la categoria professional de Gestor d’Administració 
General, amb destinació a La Direcció de Teixit Cultural de l’Institut de Cultura de 
Barcelona, desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de treball de Gestor 
d’Administració General [20FA2BIBA01] i l’activitat privada per compte propi, de 
comunicació, publicitat, disseny gràfic i esdeveniments. 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. 

125. – (22XC0054) APROVAR el Memoràndum d’Entesa entre la ciutat de Bolonya i la ciutat 
de Barcelona per establir un acord institucional formal per tal de treballar 
conjuntament en els següents àmbits: polítiques digitals; polítiques de ciència i 
recerca amb i per a la ciutadania; mobilitat sostenible; cultura; innovació urbana; 
polítiques d’habitatge; turisme; esport; democràcia participativa; feminització de la 
política i participació en projectes europeus. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 7 d'abril de 2022

126. – (13/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cristina Ribas Barberán 
(mat. 74967) entre la seva activitat municipal com a personal directiu ocupant el lloc 
de treball de Directora de Serveis de Comunicació Digital de la Gerència de Recursos 
(codi de lloc: 28FA1CLCD01), i l’activitat pública com a professora associada a temps 
parcial i de durada determinada de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) pel curs 
acadèmic 2021-2022, des del 04/04/2022 fins al 23/08/2022. La dedicació a la 
docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
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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.

127. – (14/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ana Cristina Gilaberte 
Ferrús (mat. 79137) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa amb la categoria professional de Tècnica Superior en Informació, amb 
destinació a la Direcció de Serveis de Comunicació i Participació de la Gerència d'Àrea 
d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Informació 
(22FA1BIBA12), i l’activitat privada per compte propi de redacció, correcció i traducció 
de notícies. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada 
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari 
no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

128. – (18/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduard Martínez Alarcón 
(mat. 75954) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb 
la categoria professional de Tècnic Superior en Gestió, i amb destinació a la Gerència 
del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Gestió 
(codi lloc: 22FA1BIBA07), i l’activitat pública com a professor formador a l’Escola de 
Policia de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la 
Generalitat de Catalunya, superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 
2022, establertes en l’article 19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta 
autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament 
de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual 
de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el 
marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola 
de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 
l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent 
desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà 
afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per 
canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 
mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 
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129. – (26/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Antonio Maria Claret 
Rosset Hidalgo (mat. 25511) entre la seva activitat municipal com a funcionari de 
carrera amb la categoria professional de Bomber SPCPEIS (codi de lloc: 16FC1BIBA03), 
amb destinació al Parc de Bombers de la Vall d’Hebrón de la Gerència d’Àrea de 
Seguretat i Prevenció, i l’activitat privada per compte propi com a administrador de la 
societat 1035 SERVEIS CATALUNYA SL, que realitza l’activitat d’explotació d’un bar 
musical. La dedicació professional no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. El Sr. Rosset, haurà de respectar la seva jornada i horari 
de treball municipal i els termes contemplats a l’annex 3 de les condicions 
específiques de treball de l’SPCPEIS, de l’Acord regulador vigent de les condicions de 
treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

130. – (34/2022) 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 SPCPEIS, desenvolupant el lloc de treball de Cap de la 
Unitat Operativa de Desenvolupament (codi de lloc: 26FAXCCCD03), i adscrit a la 
Unitat Operativa de Desenvolupament de la Direcció del Servei de Protecció Civil, 
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 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, pel curs acadèmic 2021-
2022. Aquesta autorització està subjecta al règim d’incompatibilitats previst 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’SPCPEIS, 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’SPCPEIS. El Sr. Novo no podrà formar part ni 
intervenir o assessorar en els tribunals de selecció de processos d’oferta pública, ni en 
cap altre tribunal de processos selectius vinculats a l’àmbit de l’SPCPEIS. El Sr. Novo, 
haurà de respectar la seva jornada i horari de treball municipal i els termes 
contemplats a l’annex 3 de les condicions específiques de treball de l’SPCPEIS, de 
l’Acord regulador vigent de les condicions de treball dels empleats públics de 
l’Ajuntament de Barcelona. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
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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. 

131. – (36/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Victoria Borrell 
Martínez (mat. 78379) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació 
al Departament de Serveis Jurídics de la Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Dret 
(22FA1BIBA15), i l’activitat de docent com a professora col·laboradora de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 2021-2022, des del 16/02/2022 fins al 
19/07/2022. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 
26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per 
canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 
mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

132. – (37/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Xavier López Martín (mat. 
75705) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Gestió, amb destinació a la Direcció de 
Serveis de Drets de Ciutadania de la Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Gestió 
(22FA1BIBA07), i l’activitat docent com a professor col·laborador de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 2021-2022, des del 14/02/2022 fins al 
13/08/2022. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 
26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per 
canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 
mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

133. – (52/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Corrales Lorite (mat. 
77851) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la 
categoria professional de Tècnic Superior d'Arquitectura, amb destinació al 
Departament d'Obres i Manteniment del Districte de Sant Andreu, on ocupa el lloc de 
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treball de Tècnic Superior d'Arquitectura (22FA1BIBA03), i una activitat privada per 
compte propi com a arquitecte. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat 
pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte, qualsevol 
manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional 
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
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. 

134. – (2022/77 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Jessica 
Wenceslao Ripoll (mat. 3100671), 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 La Fassina 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 Noari Kids SL, com a encarregada de 
venda al públic. 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. 

135. – (31/2022) APROVAR la modificació de l'organigrama de la DS de Gestió Econòmica i 
Control de Recursos de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, tal i com es 
detalla als annexos que consten a l’expedient. PUBLICAR aquest acord en la Gaseta 
Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

136. – (22000607) INICIAR l'expedient per a la contractació de "servei de suport 
administratiu i tècnic per a la gestió de mesures alternatives a les sancions i treballs i 
prestacions en benefici de la comunitat, substitutòries de sancions administratives i 
penals, a la ciutat de Barcelona, d'acord amb les previsions del Plec de prescripcions 
Tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 
22000607, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
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amb un pressupost base de licitació de 552.320,14 euros (IVA inclòs) i un valor estimat 
de 912.925,84 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 456.462,92 euros i import de l'IVA de 95.857,22 euros; i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 121.005,63 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13221 0400; un import (IVA inclòs) de 
276.160,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/13221 0400, un import (IVA inclòs) de 155.154,44 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13221 0400, sotmès 
a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
corresponents atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la 
seva autorització. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

b) Mesures de govern

1. – Per una Barcelona antiracista (2022-2025). 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Serra, Baró, Vila, Sierra, Bou, Benítez i Barceló.

ES DÓNA PER TRACTADA

c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

2. – (M1923/3765) Que compareguin el responsable del Govern municipal de seguretat i 
prevenció per tal d’informar en aquesta Comissió sobre el cas de l’incendi ocorregut el 
passat dimarts dia 12 d’abril al carrer València 73 i les seves causes. 

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

ES DÓNA PER TRACTADA
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III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (20220066) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu al Sr. Pau Gasol, per ser el 
jugador de basquetbol català més reconegut i amb millor trajectòria esportiva de la 
història, i que s’ha destacat pel seu compromís social i comportament exemplar dins i 
fora de les pistes. 

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

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

4. – (2022/58) APROVAR el Text Refós de l'Acord de condicions de treball del personal 
funcionari i laboral de l'Ajuntament de Barcelona per al període 2021-2024 amb els 
seus annexos (Annex 1: Condicions específiques de treball de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona; Annex 2: Condicions específiques de treball del Servei de Protecció Civil, 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament; Annex 3: Condicions específiques del 
personal del Consorci d’Educació i personal docent d’ensenyaments musicals de 
l’IMEB; i l’Annex 4: Condicions específiques de treball del personal laboral). 

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

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

5. – (60/2022) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 
2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla a 
l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la 
Gaseta Municipal i al web municipal. 

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

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

6. – (13/2022) APROVAR l’aplicació a l’Ajuntament de Barcelona i dels seus ens i entitats 
dependents, del sistema de revisió de preus per als contractes d’obres i de 
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conformitat amb el que preveu el Reial decret Llei 3/2022 d'1 de març, de mesures 
per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del 
funcionament de la cadena logística, i pel qual es transposa la Directiva (UE) 
2020/1057, de 15 de juliol de 2020, per la qual es fixen les normes específiques 
respecte a la Directiva 96/71/CE i a la Directiva 2014/67/UE per al desplaçament dels 
conductors en el sector del transport per carretera, i de mesures excepcionals en 
matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres; TRASLLADAR aquest 
acord a totes les gerències municipals així com a totes les entitats i ens dependents. 

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

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

IV) Part decisòria / executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

7. – (21004169_20224010) ADJUDICAR el contracte núm. 21004169, que té per objecte 
"subministrament mitjançant la modalitat d'arrendament, de 10 furgonetes 
operatives elèctriques amb distintius destinades a la UIPA per al servei de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona a l'Ajuntament de Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció" 
a ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SA amb NIF A91001438 de conformitat 
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la 
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu 
d'1.083.867,18 euros IVA inclòs, dels quals 895.758,00 euros corresponen al preu net i 
188.109,18 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 36.128,91 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 
0400; un import (IVA inclòs) de 216.773,44 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 
216.773,44 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 216.773,44 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un 
import (IVA inclòs) de 216.773,44 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 180.644,51 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. ALLIBERAR la quantitat 
de 5.132,82 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 171,09 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 1.026,56 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
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D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 1.026,56 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un 
import (IVA inclòs) de 1.026,56 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 855,49 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400. 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 
responsable de l'Àrea de Vehicles del DLI. 

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

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

APROVADA

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (M1923/3732) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: - Realitzar un Pla d’Equipaments per a la Guàrdia 
Urbana de Barcelona, que contempli, com a mínim: Un model estàndard de 
comissaries que contempli els requeriments de funcionalitat i seguretat necessaris. Un 
procés de participació amb els i les agents de la Guàrdia Urbana per analitzar les 
necessitats que té la plantilla actualment. L’adaptació de les comissaries, allà on sigui 
possible, a aquest nou model definit pel propi pla, i la construcció de noves 
comissaries, en els districtes on no sigui possible fer aquesta adaptació. El pressupost i 
calendari per actualitzar les comissaries al nou Pla d’Equipaments, amb un horitzó de 
5 anys. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/3732) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Realitzar un Pla d’Equipaments per a la Guàrdia 
Urbana de Barcelona, que contempli, com a mínim: - Un model de comissaries que 
contempli els requeriments de funcionalitat i seguretat necessaris. - Un model que 
reculli les necessitats i demandes actuals expressades per la plantilla. - L’adaptació 
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de les comissaries, allà on sigui possible, a aquest nou model definit pel propi pla, i 
la construcció de noves comissaries, en els districtes on no sigui possible fer 
aquesta adaptació. - El pressupost i calendari per actualitzar les comissaries al nou 
Pla d’Equipaments, amb un horitzó de 5 anys. 

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

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

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/3766) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda que el Govern municipal desenvolupi i posi en 
funcionament abans de l’estiu, un pla de seguretat i civisme al conjunt del barri del 
Parc i la Llacuna del Poblenou, per evitar i prevenir els episodis d’incivisme que el 
veïnat de la zona pateix a causa dels botellots. 

(Es tracta conjuntament amb el punt 18)

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

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

APROVADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

10. – (M1923/3708) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda que el Govern municipal elabori i presenti un informe, en 
el termini de 30 dies, sobre les actuacions de la Policia de Barri al llarg d'aquest 
mandat amb la intenció de millorar aquest model de policia comunitària, en què es 
detalli, per districtes: - Els recursos humans i materials de què disposa la Policia de 
Barri. - Les principals problemàtiques detectades i conflictes de convivència, així com 
les actuacions i intervencions dutes a terme. - Les relacions establertes tant amb 
comerços com amb veïns i equipaments. - La percepció ciutadana sobre la Policia de 
Barri i el seu grau de coneixement. - Les deficiències detectades i millores que cal 
implementar en aquest model de policia comunitària.
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Intervenen la Sra. i els Srs.: Sierra, Coronas, Martí Galbis, Bou, Benítez, Barceló i Batlle.

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

APROVADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

11. – (M1923/3759) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: 1) Garantir que totes les OAC de la ciutat disposin d’una 
franja d’horari presencial per a tràmits d’urgència, així com introduir les millores 
necessàries en les cites de “L’OAC et truca”. 2) Millorar les mancances i els dèficits en 
que es troben les persones amb diversitat funcional per accedir als webs municipals i 
a les aplicacions. Actualitzar les pàgines web dels òrgans de participació. 

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

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

APROVADA

Del Grup Municipal Valents:

12. – (M1923/3718) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció insta a l’Ajuntament de Barcelona a buscar solucions efectives 
per millorar la seguretat als comerços de Passeig de Gràcia i altres carrers amb 
problemes de robatoris amb la tècnica d’encastament. Estudiar la possibilitat 
d’instal·lar proteccions especials per evitar que els cotxes pugin a les voreres. I ampliar 
la vigilància d’aquesta zona comercial amb més policia i càmeres de videovigilància. 

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

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

APROVADA
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

13. – (M1923/3739) Que el Govern Municipal, d’acord amb el Reglament d’honors i 
distincions de l’Ajuntament de Barcelona, iniciï el procediment de concessió de la 
Medalla d’Or al Mèrit Cívic a l’Associació Ciutadana pels Drets de les Dones. 

Intervenen la Sra. Benedí i el Sr. Martí Grau.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

14. – (M1923/3764) Que a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció del mes de maig de 2022, el Govern municipal presenti un 
informe on constin les mesures que s’estan duent a terme per millorar la seguretat als 
aparcaments de la ciutat, les mesures de reforç que s’impulsaran des del Cos de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona per fer-hi front, i de les mesures que comunicativament 
l’Ajuntament té previst impulsar perquè els usuaris d’aparcaments públics i privats 
minimitzin els riscos i prenguin mesures per evitar robatoris. 

Intervenen els Srs. Martí Galbis i Batlle.

ACCEPTAT

15. – (M1923/3767) Que en la propera Comissió de Presidència del mes de maig se’ns 
presenti un informe sobre com es desenvoluparà la campanya d’estiu dels serveis de 
seguretat i prevenció de Barcelona. 

Es presenta la modificació de redactat següent:

(M1923/3767) Que en el mes de juny se’ns presenti un informe sobre com es 
desenvoluparà la campanya d’estiu dels serveis de seguretat i prevenció de
Barcelona. 

Intervenen els Srs. Martí Galbis i Batlle.

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

Del Grup Municipal Ciutadans:

16. – (M1923/3709) Que s'elabori i implementi un pla de seguretat i mobilitat per als dies 
de partit del FC Barcelona, al districte de les Corts, que inclogui, entre d'altres: -
L'exceptuació a veïns de les Corts de les restriccions de vehicles a la zona de l'estadi 
Camp Nou i, amb aquesta finalitat, se'ls doti d'un distintiu especial de pas durant els 
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dies de partit. - L'increment de la seguretat, així com l'establiment de les mesures 
oportunes per a la protecció de veïns, comerciants i mobiliari de la zona. - La vigilància 
del necessari compliment de l'Ordenança de Civisme i la imposició de les degudes 
sancions.

Es presenta la modificació de redactat següent:

(M1923/3709) Que s'elabori i implementi un pla de seguretat i mobilitat per als 
dies de partit del FC Barcelona, al districte de les Corts, que inclogui, entre d'altres:
– Millorar la mobilitat dels veïns dels barri de maternitat i sant Ramon els dies de 
partit.- L'increment de la seguretat, així com l'establiment de les mesures 
oportunes per a la protecció de veïns, comerciants i mobiliari de la zona. - La 
vigilància del necessari compliment de l'Ordenança de Civisme i la imposició de les 
degudes sancions. 

Intervenen els Srs. Sierra i Batlle.

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

De Regidora no adscrita:

17. – (M1923/3723) Que el govern municipal faci una valoració sobre la celebració de la 
‘Primavera Republicana 2022’ en aquesta Comissió, explicant els diferents actes, 
exposicions, accions de publicitat realitzades i cost total de la celebració. Demanem 
que tota aquesta informació també es doni als grups municipals per escrit en el 
termini d’un mes. 

Intervenen la Sra. Barceló i el Sr. Rabassa.

ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

18. – (M1923/3733) Què està fent el Govern municipal per abordar els problemes de 
seguretat i convivència que pateixen els veïns de la ciutat, com per exemple a 
Poblenou, mentre no s'extreuen les conclusions de la Taula ciutadana per una nit 
cívica i segura? 

(Tractada en el punt 9)

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

19. – (M1923/3710) Quants contractes i de quin import ha adjudicat l'Ajuntament de 
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Barcelona a l'empresa Inipro, així com a altres empreses vinculades, com Iqembu, en 
el que portem de mandat?

Intervenen el Sr. Sierra i la Sra. Ballarín.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

20. – (M1923/3760) Quines mesures té previst implementar el Govern municipal des del 
punt de vista del dret administratiu sancionador per tal d’evitar la presència de les 
persones que aborden els vianants i els turistes amb finalitats lucratives a la plaça 
Catalunya i altres indrets turístics de la ciutat? 

Intervenen els Srs. Bou i Batlle.

ES DÓNA PER TRACTADA

21. – (M1923/3761) Quines mesures té previst aplicar el govern municipal per tal de 
disminuir els delictes sexuals a la ciutat de Barcelona? 

Intervenen els Srs. Bou i Batlle.

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

22. – (M1923/3768) Que el Govern Municipal informi de l'estat d'execució de la proposició 
aprovada a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció del passat mes de gener amb el següent redactat: (M1923/3120) PRIMER.-
Sol·licitar al Congrés dels Diputats la creació d’una Comissió d’Investigació que tingui 
com a finalitat investigar les relacions entre l’Imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty i els 
serveis secrets espanyols. SEGON.- Sol·licitar a la Fiscalia General de l’Estat que 
investigui les declaracions efectuades per l’excomissari José Manuel Villarejo i impulsi 
la corresponent investigació judicial dels fets que van desencadenar els atemptats 
ocorreguts a Catalunya l’agost de 2017. TERCER.- Sol·licitar al Gobierno de España que 
procedeixi a desclassificar com a matèria reservada a l’empara de la Llei sobre Secrets 
Oficials els documents incautats a l’excomissari Villarejo que tinguin relació amb els 
atemptats ocorreguts a Catalunya l’agost de 2017. QUART.- Instar al Govern de la 
Generalitat a emprendre les accions necessàries per a acompanyar a les víctimes de 
l’atemptat en el procés per fer efectiu el dret a la justícia, que inclou el dret a la 
veritat i a la reparació. CINQUÈ.- Donar suport a les víctimes i a les seves famílies, 
reconèixer la tasca que van tenir aquell dia Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana i 
altres agents del sistema d’emergències, per la seva ràpida intervenció. SISÈ.- Tenir 
sempre present la memòria de les víctimes del 17 i 18 d’agost i vetllar per preservar la 
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seva memòria i dignitat. SETÈ.- Que s’informi del present Acord a totes les ciutats 
natals de les víctimes dels atemptats. 

Intervenen els Srs. Martí Galbis i Serra.

ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaració Institucional

Única. – La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
de l’Ajuntament de Barcelona manifesta: PRIMER.- El reconeixement al treball 
realitzat, al llarg dels anys, per la ciutat de Barcelona, el conjunt de la població gitana 
de Barcelona, les seves entitats així com el Consell Municipal del Poble Gitano de 
Barcelona, en la tasca de reduir les desigualtats, promoure oportunitats, lluitar contra 
la discriminació i l’antigitanisme, i valorar la cultura gitana com a part de la cultura 
catalana i barcelonina. SEGON.- La importància de la commemoració de dates 
assenyalades per l’oportunitat que suposa per conèixer, reconèixer i difondre la 
diversitat de la nostra societat en llur compromís amb la lluita contra l’antigitanisme: 
fenomen estructural, històricament construït, persistent i quotidià a la nostra ciutat, i 
de tota altra forma de racisme i discriminació existent. TERCER.- La necessitat de 
definir, coparticipadament amb les entitats del CMPGB, les associacions gitanes de la 
ciutat i persones de reconeguda vàlua, polítiques d’actuació específiques per abordar 
holísticament l’exclusió socioeconòmica i la discriminació que pateix el Poble Gitano 
de Barcelona, en els àmbits de la lluita i prevenció de l’antigitanisme i la discriminació, 
la reducció de la pobresa i l’exclusió, la salut, l’educació, el treball, l’habitatge, el 
foment de la participació i la cultura. QUART.- Comunicar aquests acords al Consell 
Municipal del Poble Gitano, al Consell Assessor del Poble Gitano, a la Generalitat de 
Catalunya, així com a la resta d’entitats i associacions que treballen contra la 
discriminació que pateix el Poble Gitano. 

La llegeix la Sra. Baró.

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

APROVADA

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14.49 h.
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