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

Sessió de 21 d'abril de 2021

ACTA

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
Consistorial de la ciutat de Barcelona, el 21 d'abril de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ 
DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ en 

sessió ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr. Regidor Albert Batlle Bastardas. Hi 
assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jordi Martí Grau, Marc Serra Solé, Laia Bonet 
Rull, Montserrat Ballarín Espuña, Elisenda Alamany i Gutiérrez, Jordi Coronas i 
Martorell, Gemma Sendra i Planas, Marina Gassol i Ventura, Jordi Martí Galbis, 
Francina Vila i Valls, Francisco Sierra López, Josep Bou Vila i Manuel Valls Galfetti, 
assistits per l'assessora jurídica, la Sra. Anna Martori Salichs, que actua per delegació 
del secretari general i que certifica.

També hi és present l’Im. Sr.  Max Zañartu Plaza.

Excusen la seva absència els Ims. Srs. Eloi Badia Casas i Jordi Rabassa Massons.

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

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

S'obre la sessió a les 10.00 h.

I) Aprovació de les actes de les sessions anteriors

Es donen per llegides les actes de les sessions anteriors, sessió ordinària celebrada el 
17 de març de 2021, i sessió extraordinària celebrada el 17 de març de 2021, 
l’esborrany de les quals ha estat tramès a tots els membres de la Comissió.

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

a) Despatx d'ofici

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

1. – (22/2021) De la gerent municipal, de 23 de febrer de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de 
manteniment de jardineria de diversos equipaments del districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 13.068,00 
euros (IVA inclòs). 

2. – (20219601) De la gerent municipal, de 23 de febrer de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàsules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis de 
suport tècnic a les entitats del districte de l'Eixample per a la realització d'activitats a 
la via pública, per als exercicis 2021-2023, i per un pressupost base de licitació de 
89.999,99 euros (IVA inclòs). 

3. – (20172002) Del gerent del districte de Sant Martí, de 24 de febrer de 2021, que 
cancel·la i /o retorna a Canon España, SA. la garantia definitiva d'import 638,00 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al lot 2 per al 
subministrament i manteniment de 2 fotocopiadores en els centres cívics, per a 
l´exercici 2021. 

4. – (20172002) Del gerent del districte de Sant Martí, de 24 de febrer de 2021, que 
cancel·la i/o retorna la garantia definitiva d'import 1.503,00 euros per respondre del 
compliment del contracte relatiu al lot 1 per al subministrament i manteniment de 3 
fotocopiadores en edificis administratius, per a l'exercici 2021. 

5. – (40/2019) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 24 de febrer de 2021, 
que cancel·la i/o retorna a Iplan Gestión Integral, SL. la garantia definitiva d'import 
3.595,00 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a 
l'assistència tècnica per al segjuiment i la coordinació de les obres i les actuacions en 
l'espai públic del districte de Sarrià-Sant Gervasi, per a l'exercici 2021. 

6. – (0072/19) Del gerent de recursos, de 24 de febrer de 2021, que prorroga el contracte 
relatiu al servei d'assessorament lingüístic i suport en la redacció i revisió d'informes i 
escrits de la Sindicatura de Greuges de Barcelona adjudicat a la Sra. Montserrat Vallvé 
Viladoms, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 13.864,71 euros (IVA inclòs). 

7. – (20201003) Del gerent del districte de l'Eixample, de 25 de febrer de 2021, que 
allibera la disposició de la despesa per un import de 2.200,00 euros (IVA inclòs) del 
contracte relatiu al lloguer dels subministraments de cabines sanitàries per a les festes 
organitzades pel districte de l'Eixample, per reducció de les necessitats, adjudicat a Toi 
Toi Sanitarios Móviles, SL., per a l'exercici 2021. 
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8. – (20184547) De la gerent municipal, de 25 de febrer de 2021, que prorroga el 
contracte relatiu al servei de seguretat i vigilància a l'edifici situat a la plaça de Carles 
Pi i Sunyer, 8-10 de Barcelona adjudicat a Grupo Control Empresa Seguridad, SA., per 
als exercicis 2021-2023, i per un import de 138.456,40 euros (IVA inclòs). 

9. – (20204475) De la gerent municipal, de 25 de febrer de 2021, que adjudica a Casco 
Antiguo Comercial, SL. el contracte relatiu al subministrament i manteniment del nou 
material i equipament de navegació per a rescat en medi aqüàtic i subaqüàtic del 
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona, lot 
1, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 62.262,12 euros (IVA inclòs). 

10. – (20204475) De la gerent municipal, de 25 de febrer de 2021, que adjudica a Casco 
Antiguo Comercial, SL.el contracte relatiu al subministrament i manteniment del nou 
material i equipament de navegació per a rescat en medi aqüàtic i subaqüàtic del 
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona, lot 
2, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 18.689,42 euros (IVA inclòs). 

11. – (200400009) De la gerent del districte de Les Corts, de 25 de febrer de 2021, que 
adjudica a Integración Social de Minusválidos, SL. el contracte relatiu als serveis 
auxiliars de suport al funcionament i a les activitats als diferents equipaments 
municipals del districte de Les Corts, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 
88.217,71 euros (IVA inclòs). 

12. – (0167/19) De la gerent municipal, de 25 de febrer de 2021, que prorroga per un 
període comprès des del 25.05-2021 fins al 24.05.2021 el contracte relatiu a la 
contractació mixta de l'arrendament de la plataforma hardware i els serveis necessaris 
d'oficina tècnica per mantenir i evolucionar el servei Open Data BCN adjudicat a 
Alfatec Sistemas, SL., per als exercicis 2021-2022, i per un import de 71.607,15 euros 
(IVA inclòs). 

13. – (0070/20) Del gerent de recursos, de 25 de febrer de 2021, que prorroga per un 
període comprès des de l'1.05.2021 fins al 31.08.2021 el contracte relatiu als serveis 
de consultoria especialitzada de suport a la DSMA per a la posada en producció dels 
diferents components de la plataforma de gestió documental i arxiu, del 
desenvolupament d'instruments metodològics i de les tasques específiques sorgides 
de la coordinació amb altres àrees involucrades en la implantació de l'Administració 
electrònica adjudicat al Gabinete Umbus, SL., per a l'exercici 2021, i per un import de 
20.260,59 euros (IVA inclòs). 

14. – (20179301) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 25 de febrer de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Servicios e Instalaciones Aldago, SL. la garantia definitiva 
d'import 16.367,69 euros constituïda per respondre del compliment del contracte 
relatiu a la reforma del local per a adolescents i joves, al carrer Leiva, per a l'exercici 
2021. 

15. – (076/2017) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 26 de febrer de 2021, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
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19.841,27 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la gestió de les pistes esportives de 
Montbau i Can Baró adjudicat a Llop Gestió Esportiva, SL., per a l'exercici 2021. 

16. – (20214143) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 27 de febrer de 2021, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu 
al subministrament d'un vehicle especialitzat en rescat aquàtic per al Servei d'Extinció, 
Prevenció d'Incendis i Salvament a l'Ajuntament de Barcelona, Gerència de Seguretat i 
Prevenció, per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 
380.000,50 euros (IVA inclòs). 

17. – (20204533) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 27 de febrer de 2021, que 
adjudica a Gefosa, SL. el contracte relatiu al subministrament del menjar dels cavalls i 
gossos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un import 
de 145.589,04 euros (IVA inclòs). 

18. – (20201003) Del gerent del districte de Sant Martí, d'1 de març de 2021, que prorroga 
per un període comprès des de l'1.04.2021 fins al 31.03.2022, el contracte relatiu al 
personal d'accés i auxiliars de seguretat adjudicat a Nordeste Servicios Integrales 
2003, SL. per als exercicis 2021-2022, i per un import de 5.399,02 euros (IVA inclòs). 

19. – (20209213) De la gerent municipal, d'1 de març de 2021, que declara desert el 
procediment obert simplificat per a l'adjudicació del contracte relatiu a la realització 
de tallers i activitats per a la tinença responsable d'animals al districte de Sants-
Montjuïc i anul·la l'autorització de la despesa per un import de 46.922,00 euros (IVA 
inclòs) , per als exercicis 2021-2022. 

20. – (20203040) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 3 de març de 2021, que 
amplia l'autorització i disposició de la despesa per un import d'1.306,80 euros (IVA 
inclòs) del contracte relatiu al Programa Ciutat Vella Intercultural adjudicat a Spora 
Sinèrgies, SCCL, per a l'exercici 2021. 

21. – (20010021) Del gerent del districte de Nou Barris, de 3 de març de 2021, que allibera 
la quantitat de 30.963,44 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del 
contracte relatiu a l'assistència tècnica per al seguiment i la coordinació de les 
actuacions de manteniment de l'espai urbà al districte de Nou Barris adjudicat a SGS 
Tecnos, SA., per a l'exercici 2021. 

22. – (20219202) De la gerent municipal, de 4 de març de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la gestió i 
organització de l'Aula ambiental i dinamització del programa ambiental del districte 
de l'Eixample, per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 
208.793,97 euros (IVA inclòs). 

23. – (s/n) De la gerent municipal, de 4 de març de 2021, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei d'impressió, 
enquadernació i lliurament de la revista Barcelona Metròpolis, per als exercicis 2021-
2022, i per un pressupost base de licitació de 32.500,00 euros (IVA inclòs). 
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24. – (20212001) De la gerent municipal, de 4 de març de 2021, que adjudica a Puça 
Espectacles, SL. el contracte relatiu al servei de gestió, dinamització i realització 
d'activitats a la Casa de la Barceloneta 1761, al districte de Ciutat Vella, per als 
exercicis 2021-2022, i per un import de 179.192,71 euros (IVA inclòs). 

25. – (20212001) De la gerent municipal, de 4 de març de 2021, que allibera la quantitat de 
4.223,41 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu al 
servei de gestió, dinamització i realització d'activitats a la Casa de la Barceloneta 1761, 
al districte de Ciutat Vella, adjudicat a Puça Espectacles, SL., per als exercicis 2021-
2022. 

26. – (20204147) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 4 de març de 2021, que 
declara desert el procediment obert simplificat per a l'adjudicació del contracte relatiu 
al subministrament de columnes d'armers per a la Gerència de Seguretat i Prevenció, 
per als exercicis 2021-2022, i per un import de 88.935,00 euros (IVA inclòs). 

27. – (29/2021) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 4 de març de 2021, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu 
als serveis de producció i execució d'espectacles infantils i familiars al teatret dels 
jardins del Turó Parc de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost 
base de licitació de 103.010,93 euros (IVA inclòs). 

28. – (20204462 ) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 4 de març de 2021, que 
estableix la suspensió del contracte relatiu a l'execució de les obres d'adequació de les 
oficines del SEM-CGE adjudicat a Catalana de Treballs i Obres, SL., fins al dia 23 de 
març de 2021, donada la impossibilitat de marxar, del personal del sistema 
d'emergències mèdiques a una altra ubicació, en un context pandèmic com l'actual, 
mentre durin les obres en aquest espai. 

29. – (537/18) De la gerent del districte de Les Corts, de 5 de març de 2021, que adjudica a 
Linguaservei Internacionalitz. Serv. el contracte relatiu als serveis de correcció i 
traducció de textos i assessorament lingüístic i sociolingüístic per al departament de 
Comunicació del districte de Les Corts, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 
14.200,00 euros. 

30. – (s/n) Del gerent de recursos, de 8 de març de 2021, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al manteniment i 
actualitzacions del web de la Capital mundial de l'alimentació sostenible, així com la 
conceptualització, disseny i programació de pàgines d'aterratge/mini-sites (en 
endavant "landings/mini-sites") que s'inclouen dins del mateix web, per als exercicis 
2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 34.984,75 euros (IVA inclòs). 

31. – (20219204) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 9 de març de 2021, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàsules i autoritza la despesa del contracte relatiu 
a la dinamització del procés participatiu en la millora de l'entorn escolar del districte 
de Sants-Montjuïc, per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 
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22.752,44 euros (IVA inclòs). 

32. – (s/n) De la gerent municipal, de 9 de març de 2021, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de dinamització i 
ampliació de l'Espai Participatiu Agròpolis i Foment de la Transició Agroecològica de 
Barcelona a través de l'assessorament i formació per a les entitats i suport a la 
transversalització i territorialització municipal a l'Ajuntament de Barcelona, per als 
exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 104.610,61 euros (IVA 
inclòs). 

33. – (s/n) De la gerent municipal, de 9 de març de 2021, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de digitalització 
de documentació dipositada a diversos Arxius Municipals de Districte i a l'Arxiu 
Municipal Contemporani de Barcelona, lots 1, 2 i 3, per als exercicis 2021-2023, i per 
un pressupost base de licitació de 302.528,05 euros (IVA inclòs). 

34. – (s/n) De la gerent municipal, de 9 de març de 2021, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de digitalització 
certificada de documents de pagament, per als exercicis 2021-2023, i per un 
pressupost base de licitació de 32.689,75 euros (IVA inclòs). 

35. – (20203003) Del gerent del districte de Sant Martí, de 9 de març de 2021, que prorroga 
per un període comprès des del 15-05-2021 fins al 14-03-2022, el contracte relatiu al 
subministrament de vestuari i epis PPOO 2020 adjudicat al Sr. Jordi Cuevas Huguet, 
per als exercicis 2021-2022, i per un import d'11.548,77 euros. 

36. – (0625/17) Del gerent de recursos, de 9 de març de 2021, que cancel·la i/o retorna a 
Gestión Integral de Instalaciones la garantia definitiva d'import 42.091,69 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a les obres i 
instal·lacions per a la renovació dels sistemes de tractament d'aire a les plantes 
tercera i vuitena de l'edifici novíssim de les cases consistorials de l'Ajuntament de 
Barcelona, per a l'exercici 2021. 

37. – (20201003) Del gerent del districte de Sant Martí, de 9 de març de 2021, que prorroga 
per un període comprès des de l'1-04-2021 fins al 31-03-2022, el contracte relatiu a la 
vigilància de seguretat privada adjudicat a On en Marcha Seguridad y Vigilancia, SL., 
per als exercicis 2021-2022, i per un import de 25.561,25 euros (IVA inclòs). 

38. – (20214134) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 9 de març de 2021, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu 
als serveis de neteja de la flota de vehicles de la Guàrdia Urbana de Barcelona, lots 1, 
2, 3 i 4, per als exercicis 2021-2023, i per un pressupost base de licitació de 149.999,98 
euros (IVA inclòs). 

39. – (141/2020) De la gerent municipal, de 10 de març de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei 
d'educadors cívics a l'espai públic del districte d'Horta-Guinardó, per als exercicis 
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2021-2023, i per un pressupost base de licitació de 205.855,12 euros (IVA inclòs).

40. – (108/2020) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 10 de març de 2021, 
que adjudica a Nogales Barcelona, SL. el contracte relatiu als serveis de disseny gràfic i 
maquetació del districte de Sarrià-Sant Gervasi, per als exercicis 2021-2022, i per un 
import de 29.040,00 euros (IVA inclòs). 

41. – (20190007) De la gerent municipal, de 10 de març de 2021, que prorroga per un 
període comprès des del 03-06-2021 fins al 02-06-2023, el contracte relatiu als serveis 
d'assistència jurídica i tècnica en matèria de protecció, tinença i venda d'animals i 
altres de dret públic, al Departament de Gestió i Protecció dels Animals, adjudicat a 
Business Strengths Enginering, SL., per als exercicis 2021-2023, i per un import de 
84.638,89 euros (IVA inclòs). 

42. – (120/2018) De la gerent municipal, de 10 de març de 2021, que ratifica l'aixecament 
de la suspensió del contracte adjudicat a Club Lleuresport relatiu a la prospecció, 
disseny, gestió i dinamització de l'espai de Cotreball "La Clota", des del dia 7 de juliol 
de 2020. 

43. – (20003268) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Coordinació Territorial i Esports, de 10 
de març de 2021, que anul·la part de l'autorització i disposició de la despesa del 
contracte relatiu al servei de vigilància i servei d'agent auxiliar a les oficines d'atenció 
ciutadana, per a l'exercici 2021, i per un import de 10.817,40 euros. 

44. – (s/n) Del gerent de recursos, d'11 de març de 2021, que adjudica a Vanguard Gràfic, 
SA. el contracte relatiu a la impressió, enquadernació i lliurament de llibres editats per 
l'Ajuntament de Barcelona, per a l'exercici 2021, i per un import de 45.952,97 euros 
(IVA inclòs). 

45. – (210400001) De la gerent del districte de Les Corts, d'11 de març de 2021, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
10.024,88 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei de promoció, dinamització i 
organització d'activitats infantils i familiars, d'educació en el lleure i de participació a 
la Ludoteca Guitard, situada al carrer Guitard, 90 del districte de Les Corts adjudicada 
a Relleu Cultural, SL., per als exercicis 2021-2023. 

46. – (s/n) Del gerent de recursos, d'11 de març de 2021, que allibera la quantitat de 847,03 
euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu a la 
impressió, enquadernació i lliurament de llibres editats per l'Ajuntament de Barcelona 
adjudicat a Vanguard Gràfic, SA., per a l'exercici 2021. 

47. – (2136/2016) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 12 de març de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a la Fundació Pere Tarrés la garantia definitiva d'import 5.575,33 
euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al servei 
d'intervenció per a la convivència en l'espai públic al districte de Sant Andreu, per a 
l'exercici 2021. 
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48. – (21040011) De la gerent del districte de Les Corts, de 12 de març de 2021, que 
adjudica a Integración Social de Minusválidos el contracte relatiu als serveis auxiliars 
per a 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 2021-2022, i per un 
import de 12.741,30 euros (IVA inclòs). 

49. – (20213200) De la gerent municipal, de 12 de març de 2021, que adjudica a Incoop 
SCCL el contracte relatiu al servei de suport a la gestió, dinamització i assistència 
tècnica en la tramitació i el seguiment dels esdeveniments i fires a la via pública i les 
activitats al districte de Ciutat Vella, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 
176.938,93 euros (IVA inclòs). 

50. – (20213200) De la gerent municipal, de 12 de març de 2021, que allibera la quantitat 
de 17,69 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu al 
servei de suport a la gestió, dinamització i assistència tècnica en la tramitació i el 
seguiment dels esdeveniments i fires a la via pública i les activitats al districte de 
Ciutat Vella, per als exercicis 2021-2023. 

51. – (20190080) De la gerent del districte de Gràcia, de 12 de març de 2021, que cancel.la i 
o retorna la garantia definitiva d'import 4.227,50 euros constituïda per respondre del 
compliment del contracte relatiu al servei de control d'accessos en els talls o 
restriccions de circulació de vehicles per facilitar la realització d'esdeveniments 
extraordinaris a la via pública del districte de Gràcia, per a l'exercici 2021. 

52. – (2016/1272) Del gerent de recursos, de 12 de març de 2021, que cancel·la i/o retorna 
a Consulta IT. la garantia definitiva d'import 1.903,75 euros constituïda per respondre 
del compliment del contracte relatiu a la migració al SAP Ecofin ME de les entitats del 
Grup Municipal Institut Municipal d'Informàtica i Consorci Mercat de les Flors, per a 
l'exercici 2021. 

53. – (20211009) Del gerent del districte de Sant Martí, de 12 de març de 2021, que inicia 
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al 
subministrament de trofeus (copes, medalles i altres elements condecoratius) al 
districte de Sant Martí, per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de 
licitació de 15.719,83 euros (IVA inclòs). 

54. – (s/n) Del gerent de recursos, de 16 de març de 2021, que adjudica a Aquadirect Blue 
Planet, SL. el contracte relatiu al subministrament de 32 dispensadors d'aigua (fonts 
d'aigua) per als treballadors i treballadores, així com usuaris de diferents edificis 
adscrits a la Gerència de Recursos, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 
9.436,06 euros (IVA inclòs). 

55. – (0275/19) De la gerent municipal, de 16 de març de 2021, que amplia l'autorització i 
disposició de la despesa del contracte relatiu als serveis de procurador/a de 
l'Ajuntament de Barcelona i els dependents davant els òrgans jurisdiccionals i altres 
organismes a Catalunya adjudicat al Sr. Jesús Sanz López, per a l'exercici 2021, i per un 
import de 19.197,86 euros (IVA inclòs). 
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56. – (20214032) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 17 de març de 2021, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu 
al subministrament de sabates d'uniformitat bàsica operativa per a la Guàrdia Urbana 
de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 
258.879,50 euros (IVA inclòs). 

57. – (20204447) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 17 de març de 2021, que 
adjudica a Elecnor Seguridad, SL. el contracte relatiu al servei de manteniment 
integral dels sistemes de càmeres de videovigilància de seguretat pública i dels equips 
de videogestió ubicats a la Sala Conjunta de Comandament i del gestor de 
comunicacions i programari, associats a la mateixa Sala, per a la Gerència de Seguretat 
i Prevenció, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 242.586,56 euros (IVA 
inclòs). 

58. – (20204147) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 17 de març de 2021, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu 
al subministrament de columnes d'armers per a la Gerència de Seguretat i Prevenció, 
per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 88.935,00 euros 
(IVA inclòs). 

59. – (20010182) Del gerent del districte de Nou Barris, de 18 de març de 2021, que 
adjudica a Engrunes, Recuperació, SLU el contracte relatiu als serveis de consergeria i 
altres de suport a la seu del Districte, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 
33.674,65 euros (IVA inclòs). 

60. – (95/2020) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 18 de març de 2021, 
que autoritza l'ampliació de la cobertura pressupostària aprovada en data 20-10-2020, 
a causa de la finalització de l'exercici pressupostari i per la impossibilitat d'incorporar-
los a l'exercici següent i, en conseqüencia, aprovar la modificació de l'autorització de 
la despesa del contracte relatiu als serveis de fotografia i vídeo del districte de Sarrià-
Sant Gervasi, per a l'exercici 2022, i per un import de 5.147,50 euros (IVA inclòs). 

61. – (190500015) De la gerent del districte de Les Corts, de 18 de març de 2021, que 
modifica el contracte relatiu al subministrament, mitjançant arrendament sense opció 
de compra, de 27 equips multifuncionals i impressores per a la Seu del Districte i la 
Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana del districte de Les Corts, ampliant en dues les 
fotocopiadores impressores i incrementant en 1000 el número de còpies mensual de 
la part fixa de negre a un total de 31.000 còpies. 

62. – (190300006) Del gerent del districte de Nou Barris, de 19 de març de 2021, que estima 
parcialment la sol·licitud d'indemnització formulada per Eurocatalana Obres i Serveis, 
SL. adjudicatària del contracte relatiu a la reparació dels despreniments dels 
paraments de tancament de la façana de maçoneria ordinària del Castell de Torre 
Baró, amb motiu de la suspensió total del contracte entre els dies 14 de març i 8 de 
juny de 2020, a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per a 
l'exercici 2021, i per un import de 3.010,62 euros. 
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63. – (s/n) Del gerent de recursos, de 22 de març de 2021, que adjudica a Eden Springs 
España, SA. el contracte relatiu al subministrament de 26 dispensadors d'aigua 
(garrafes DAG) per als treballadors i treballadores, així com usuaris de diferents 
edificis adscrits a la Gerència de Recursos, per als exercicis 2021-2022, i per un import 
de 17.592,96 euros (IVA inclòs). 

64. – (s/n) De la gerent municipal, de 23 de març de 2021, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei d'edició i 
manteniment de continguts del web i xarxes socials de la Direcció del Sistema 
Municipal d'Arxius de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base 
de licitació de 53.920,63 euros (IVA inclòs). 

65. – (067/2018) De la gerent municipal, de 23 de març de 2021, que allibera l'autorització i 
disposició de la despesa del contracte relatiu al servei de suport d'accessos, 
repartiment i informació bàsica als usuaris dels equipaments del districte d'Horta-
Guinardó adjudicat a Can Cet Centre d'Inserció Soc. Lab., per a l'exercici 2021, i per un 
import de 40.000,00 euros (IVA inclòs). 

66. – (119/2020) De la gerent municipal, de 23 de març de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de 
gestió i dinamització de les pistes poliesportives de Montbau i Can Baró, per als 
exercicis 2021-2023, i per un pressupost base de licitació de 126.684,58 euros (IVA 
inclòs). 

67. – (1005/2019) De la gerent municipal, de 23 de març de 2021, que prorroga per un 
període comprès des del 12-04-2021 fins a l'11-04-2023, el contracte relatiu al 
subministrament i arrendament, sense opció de compra, d'equips multifuncionals per 
impressió, escaneig i còpia de documents per al districte de Sant Andreu adjudicat a 
Comercial Reprográfica y Maquinaria de Oficina, SA., per als exercicis 2021-2023, i per 
un import de 75.154,56 euros (IVA inclòs). 

68. – (s/n) De la gerent municipal, de 23 de març de 2021, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de neteja 
exterior i neteja integral interior dels vehicles adscrits al Parc Mòbil de l'Ajuntament 
de Barcelona, lots 1 i 2, per als exercicis 2021-2023, i per un pressupost base de 
licitació de 24.709,41 euros (IVA inclòs). 

69. – (1001/2021) De la gerent municipal, de 23 de març de 2021, que decideix no celebrar 
el contracte relatiu als serveis d'informació, serveis auxiliars i control d'accessos dels 
edificis de la plaça Orfila i edifici Josep Pallach del districte de Sant Andreu i serveis 
associats al funcionament de l'OAC de Sant Andreu, atès que, arran de la Covid-19, 
s'ha modificat la prestació del servei de forma diferent a la què estava descrita en el 
plec de prescripcions tècniques del contracte, per als exercicis 2021-2023, i per un 
import de 248.332,66 euros (IVA inclòs). 

70. – (20202000) De la gerent municipal, de 23 de març de 2021, que incoa un procediment 
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per a la imposició d'una penalitat a Punt Informàtic i Creatiu, SL., com a adjudicatària 
del contracte relatiu als serveis de manteniment i suport informàtic a les aules 
d'informàtica del districte de Sant Martí, atesa la infracció lleu continguda a la clàusula 
26 c del plec de clàusules administratives particulars, amb un import proposat 
d'1.529,28 euros, corresponent al tres per cent del preu del contracte. 

71. – (0007/19) De la gerent municipal, de 25 de març de 2021, que prorroga per un 
període comprès del 13-05-2021 fins al 12-05-2022, el contracte relatiu al servei 
corporatiu notícies de Premsa adjudicat a Kantar Media, SA., per als exercicis 2021-
2022, i per un import de 30.666,13 euros (IVA inclòs). 

72. – (20214095) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 26 de març de 2021, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu 
al servei de seguretat, vigilància i control d'accessos a l'edifici situat al carrer Tàpies, 4 
de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 
258.669,29 euros (IVA inclòs). 

73. – (20003268) Del gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Coordinació Territorial i Esports, de 26 
de març de 2021, que reconeix la indemització per import de 519,24 euros a favor de 
Barna Porters, SL., per la suspensió del contracte relatiu al servei de vigilància i servei 
d'agent auxiliar a les oficines d'atenció ciutadana, atès que no es va poder executar el 
2020 i no és possible modificar el contracte per executar-lo en aquest any 2021. 

74. – (s/n) Del gerent del districte de Nou Barris, de 26 de març de 2021, que adjudica a la 
Sra. Esther Fontela Garrido el contracte relatiu al suport administratiu al 
desenvolupament de projectes als barris del districte de Nou Barris, per als exercicis 
2021-2022, i per un import de 18.120,96 euros. 

75. – (20202081) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 29 de març de 2021, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
4.058,03 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al subministrament de cabines 
sanitàries portàtils per esdeveniments a la via pública del districte de Sants-Montjuïc 
adjudicat a Wcloc Sanibérica, SL., per als exercicis 2021-2022. 

76. – (35/2021) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 29 de març de 2021, 
que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte 
relatiu a la revisió limitada dels comptes de pèrdues i guanys dels exercicis 2020 i 2021 
dels contractes en règim de concessió i gestió cívica del districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 25.894,00 
euros (IVA inclòs). 

77. – (s/n) Del gerent de recursos, de 29 de març de 2021, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al disseny, adaptació i 
maquetació d'elements per a les accions comunicatives del Departament de 
Comunicació, d'Economia, Recursos, Promoció Econòmica i Agenda 2030 de 
l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2021-2023, i per un pressupost base de 
licitació de 71.995,00 euros (IVA inclòs). 
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78. – (95/2020) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 29 de març de 2021, 
que adjudica a Clicksound, SL. el contracte relatiu a les peces multimèdia audiovisuals, 
per als exercicis 2021-2022, i per un import de 10.890,00 euros (IVA inclòs). 

79. – (95/2020) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 29 de març de 2021, 
que adjudica a Sortkat Estudios, SL. el contracte relatiu als reportatges fotogràfics als 
barris de Sarrià-Sant Gervasi- La Bonanova, Sant Gervasi-Galbany, El Putxet i el Farró, 
Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes, lot 2, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 
6.050,00 euros (IVA inclòs). 

80. – (95/2020) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 29 de març de 2021, 
que adjudica al Sr. Óscar Giralt Jonama el contracte relatiu als reportatges fotogràfics 
Sarrià-Tres Torres, lot 3, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 6.050,00 euros 
(IVA inclòs). 

81. – (21001154) Del gerent de recursos, de 29 de març de 2021, que adjudica al Sr. Daniel 
Bartolomé Bermúdez el contracte relatiu als serveis de creació de tours virtuals de 
divulgació de l'edifici Palau i d'altres espais patrimonials de l'Ajuntament amb càmera 
"Matterport pro 2a d'alta resolució 4K", per als exercicis 2021-2022, i per un import 
de 16.324,11 euros. 

82. – (20189203) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 30 de març de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Calaix de Cultura, SL. la garantia definitiva d'import 11.668,49 
euros per respondre del compliment del contracte relatiu a la dinamització de 
l'equipament i prestació de serveis socioculturals al centre cívic El Sortidor, per a 
l'exercici 2021. 

83. – (s/n) Del gerent de recursos, de 30 de març de 2021, que modifica el contracte relatiu 
a la impressió, enquadernació i lliurament de llibres editats per l'Ajuntament de 
Barcelona adjudicat a Vanguard Gràfic, SA. per un import de 45.952,97 euros (IVA 
inclòs), en el sentit d'ampliar el termini d'execució fins al 31 de desembre de 2021. 

84. – (039/2020) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 31 de març de 2021, que 
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu 
al servei de gestió integral de la Cavalcada 2022-2023 del districte d'Horta-Guinardó, 
per als exercicis 2021-2023, i per un pressupost base de licitació de 231.037,74 euros 
(IVA inclòs). 

85. – (0136/20) Del gerent de recursos, d'1 d'abril de 2021, que amplia el termini de 
vigència a petició del contractista efectuada en data 31 de març de 2021, per un 
període que va des de l'1 d'abril de 2021 fins al 22 d'abril de 2021. 

86. – (20174462) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 6 d'abril de 2021, que 
autoritza l'ampliació de la cobertura pressupostària aprovada en data 11.04-2018 per 
a la finalització de l'exercici pressupostari i la impossibilitat d'incorporar-lo a l'exercici 
següent i, en conseqüència, aprova l'autorització i disposició de la despesa del 
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contracte relatiu als serveis de càrrega, inspecció visual, inspecció periòdica i 
manteniment dels extintors utilitzats al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvament i a la Guàrdia Urbana de Barcelona i lloguer dels extintors utilitzats a les 
accions formatives externes del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 
adjudicat a Suris, SL., per a l'exercici 2021, i per un import de 30.505,30 euros (IVA 
inclòs). 

87. – (20189103) De la gerent municipal, de 7 d'abril de 2021, que prorroga el contracte 
relatiu al subministrament de dispensadors en garrafes d'aigua a les dependències 
municipals del districte de l'Eixample adjudicat a Aquadirect Blue Planet, SL., per als 
exercicis 2021-2022, i per un import de 7.212,70 euros (IVA inclòs). 

88. – (190400047) De la gerent municipal, de 7 d'abril de 2021, que amplia l'autorització i 
disposició de la despesa del contracte relatiu al servei de suport tècnic audiovisual i 
subtitulació simultània per als actes del Consell de Districte, audiències públiques i 
altres actes del districte de Les Corts, així com el manteniment preventiu i correctiu 
dels equips de so, material audiovisual, pantalles i altre material de l'Auditori Tomasa 
Cuevas, Cristalleries Planell i les sales de la seu del districte de Les Corts adjudicat a 
Integració Sistemes Audiovisuals, SL, per a l'exercici 2021, i per un import de 5.872,11 
euros (IVA inclòs). 

89. – (2021 / 0640) De l'alcaldessa, de 19 de febrer de 2021, que nomena funcionaris/àries 
de carrera de la categoria de tècnic/a mitjà/ana en biblioteconomia, de conformitat 
amb la proposta del Tribunal qualificador del procés selectiu de 7 places de la 
categoria de tècnic/a mitjà/ana en biblioteconomia, escala d'administració especial, 
de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure. 

90. – (2021 / 0409) De l'alcaldessa, de 19 de febrer de 2021, que nomena funcionaris/àries 
de carrera de la categoria tècnic/a mitjana en Arquitectura, escala d'administració 
especial, de conformitat amb la proposta del Tribunal qualificador del procés selectiu 
de 31 places de la categoria de tècnic/a mitjana en Arquitectura, escala 
d'administració especial, de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició 
lliure. 

91. – (2021 / 1211) De l'alcaldessa, de 4 de març de 2021, que cessa el senyor Guillem 
Casals León, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 3, adscrit al Grup Polític 
Municipal d'Esquerra Republicana, amb efectes 28 de febrer de 2021. 

92. – (2021 / 1027) De l'alcaldessa, de 4 de març de 2021, que nomena Álvaro de la Cruz 
Perez, funcionari de carrera, de la categoria d'Agent de la Guàrdia Urbana, de 
conformitat amb la proposta del Tribunal qualificador de la convocatòria de selecció, 
mitjançant oposició lliure, de 150 places d'Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 
promoció 2018, amb efectes 28 de novembre de 2020. 

93. – (2021 / 0980) De l'alcaldessa, de 4 de març de 2021, que nomena Andrés Pérez Conte, 
personal eventual, en el lloc de treball d'assessor/a 3 adscrit/a a la Regidoria de 
Memòria Democràtica, amb efectes del dia 1 de març de 2021. 



CCM 4/21 Presidencia 14/40

94. – (2021 / 1210) De l'alcaldessa, de 4 de març de 2021, que cessa la senyora Elsa 
Hermida González, personal eventual, del lloc de treballd'Assessor/a 4, adscrit al Grup 
Polític Municipal d'Esquerra Republicana, amb efectes 28 de febrer de 2021. 

95. – (2021 / 1408) De l'alcaldessa, de 12 de març de 2021, que cessa el senyor Mario 
García Gómez, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 2, adscrit a la 
Tercera Tinència d'Alcaldia, amb efectes 11 de març de 2021. 

96. – (2021 / 1212) De l'alcaldessa, de 12 de març de 2021, que nomena Elsa Hermida 
González, personal eventual, en el lloc de treball d'assessor/a 3 adscrita al Grup Polític 
Municipal d'Esquerra Republicana, amb efectes del dia 1 de març de 2021, amb el 
règim de plena dedicació. 

97. – (2021 / 1213) De l'alcaldessa, de 17 de març de 2021, que nomena Guillem Casals 
León, personal eventual, en el lloc de treball d'assessor/a 2 adscrit al Grup Polític 
Municipal d'Esquerra Republicana, amb efectes del dia 1 de març de 2021, amb el 
règim de plena dedicació.

98. – (2021 / 1625) De l'alcaldessa, de 25 de març de 2021, que nomena Marc Borràs 
Batalla, personal eventual, en el lloc de treball d'assessor/a 7 adscrit/a al Grup Polític 
Municipal Esquerra Republicana, amb efectes del dia 1 d'abril de 2021, amb el règim 
de plena dedicació. 

99. – (2021 / 1520) De l'alcaldessa, de 25 de març de 2021, que nomena Jordi Morillo 
Sánchez, funcionari de carrera, de la categoria Bomber/a, de conformitat amb la 
proposta del Tribunal qualificador de la convocatòria de selecció,mitjançant concurs 
oposició lliure, de 79 places de Bomber/a del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvament de l'Ajuntament de Barcelona, promoció 2018, amb efectes 12 de març de 
2021. 

100. – (2021 / 1606) De l'alcaldessa, de 25 de març de 2021, que nomena Maria Clara Tarrida 
Felip, personal eventual, en el lloc de treball d'assessor/a 5 adscrit/a al Grup Polític 
Municipal Junts per Catalunya, amb efectes del dia 1 d'abril de 2021, amb el règim de 
plena dedicació. 

101. – (2021 / 1540) De L'alcaldessa, de 25 de març de 2021, que nomena Maria del Mar 
Trallero Cordero, personal eventual, en el lloc de treball d'assessor/a 5 adscrit/a a la 
Regidoria de Presidència, amb efectes del dia 1 d'abril de 2021, amb el 50% de la 
jornada ordinària.

102. – (2021 / 1626) De l'alcaldessa, de 25 de març de 2021, que nomena Carles Mestres 
March, personal eventual, en el lloc de treball d'assessor/a 2 adscrit/a al Grup Polític 
Municipal Socialista, amb efectes del dia 1 d'abril de 2021, amb el règim de plena 
dedicació. 

103. – (2021 / 1029) De l'alcaldessa, de 25 de març de 2021, que cessa la senyora Marta 
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Grabulosa Areny, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 2, adscrit a la 
Regidoria de Presidència, amb efectes 31 de març de 2021. 

104. – (48/2020-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 26 de febrer 
de 2021, que que declara deserta la provisió per concurs 48/2020-C del lloc de treball 
de Gestor/a de Projectes adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del 
Districte de Sant Andreu, atès que cap de les dues persones candidates ha assolit la 
puntuació mínima per superar el concurs. 

105. – (1171/2017) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, d'1 de març de 
2021, que modifica el punt 6 "Junta de Valoració" de la convocatòria 
interadministrativa per a la provisió per concurs de mèrits d'un lloc de treball de 
Tècnic/a 1 de la família professional de serveis urbanístics i d'obra (OP) adscrit a la 
Direcció de Serveis de Planejament de la Gerència Adjunta d'Urbanisme de la 
Gerència d'Ecologia Urbana. 

106. – (1171/2017) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 1 de març de 
2021, que aprova i publica la llista provisional d'un lloc de treball de Tècnic/a 1 de la 
família professional de Serveis Urbanístics i d'Obra (OP) adscrit a la Direcció de Serveis 
de Planejament de la Gerència Adjunta d'Urbanisme de la Gerència d'Ecologia Urbana, 
de l'Ajuntament de Barcelona. 

107. – (42/2020-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, d'1 de març de 
2021, que declara desert un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de 
Departament d'Obres i Manteniment adscrit a la Direcció de Serveis de Llicències i 
Espai Públic de la Gerència del Districte de Sant Martí. 

108. – (55/2020-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 2 de març de 
2021, que que declara deserta la provisió per concurs 55/2020-C convocat per a cobrir 
un lloc de treball de Coordinador/a de Projectes d'Anàlisi i Estratègia adscrit a la 
Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció, atès que cap persona aspirant ha superat la 
puntuació mínima de la 2a fase del concurs. 

109. – (8/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 3 de març de 
2021, que que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Responsable 
d'Arxiu i Gestió Documental adscrit al Servei de Coordinació de Centres. 

110. – (9/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 3 de març de 
2021, que que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Responsable 
d'Arxiu i Gestió Documental adscrit al Servei de Gestió Documental de la Gerència de 
Recursos. 

111. – (10/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 3 de març de 
2021, que que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Gestor de 
Projectes de Serveis a les Persones adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i al 
Territori de la Gerència del districte de Sant Martí. 
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112. – (7/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 3 de març de 
2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Supervisor/a 
adscrit al Departament de Llicències i Inspecció de la Gerència del districte de Nou 
Barris. 

113. – (14/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10 de març 
de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Gestor/a de 
Projectes adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de la Gerència del 
districte de Nou Barris. 

114. – (17/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10 de març 
de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball 
d'Administratiu/iva adscrit al Departament d'Obres i Manteniment de la Gerència del 
districte d'Horta-Guinardó. 

115. – (4/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10 de març de 
2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en el concurs 4/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de 
Tècnic/a especialista d'Anàlisi i Estratègia adscrit a la Direcció de Recursos i Control de 
Gestió de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana. 

116. – (3/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10 de març de 
2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en el concurs 3/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de 
Gestor/a de projectes d'arquitectura i enginyeria del Departament d'Obres i 
Manteniment de la Gerència del Districte de Gràcia. 

117. – (6/2021-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10 de març de 
2021, que convoca la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de 
Secretari/ària de Direcció adscrit a la Regidoria del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 

118. – (11/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10 de març 
de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Gestor/a de 
Projectes de Serveis a les Persones i al Territori, adscrit al departament de Joventut de 
la gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. 

119. – (12/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10 de març 
de 2021, que que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball 
d'Administratiu/iva Qualificat/da adscrit al departament de Serveis Jurídics de l'Àrea 
de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. 

120. – (15/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10 de març 
de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Gestor/a de 
Projectes de Serveis a les Persones i al Territori de la gerència del Districte de Sants-
Montjuïc. 

121. – (18/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10 de març 
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de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Tècnic/a 
Especialista Jurídic/a adscrit al Departament de Serveis Jurídics - Secretaria . 

122. – (5/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10 de març de 
2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en el concurs 5/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de 
Coordinador/a de projectes d'anàlisi i estratègia adscrit a la Gerència d'Àrea Agenda 
2030, Transició Digital i Esports. 

123. – (13/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10 de març 
de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de 
Coordinador/a de projectes de Relacions Internacionals. 

124. – (16/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10 de març 
de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball 
d'Administratiu/iva Qualificat/da adscrit al Departament de Comunicació. 

125. – (36/2020-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 15 de març 
de 2021, que declara deserta la provisió per concurs 36/2020-C del lloc de treball de 
Gestor de Projectes d'Anàlisi i Estratègia adscrit a la Gerència d'Horta-Guinardó, donat 
que cap persona aspirant ha superat la puntuació mínima de la 2a fase del concurs. 

126. – (3/2021-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 17 de març de 
2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en la lliure designació 3/2021-L per a la provisió d'un lloc de 
treball de Director/a d'Educació de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i 
Comunitat. 

127. – (4/2021-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 17 de març de 
2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en la lliure designació 4/2021-L per a la provisió d'un lloc de 
treball de Director/a de Serveis d'Estratègia Urbana, de la Gerència d'Àrea d'Ecologia 
Urbana. 

128. – (5/2021-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 17 de març de 
2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en la lliure designació 5/2021-L per a la provisió d'un lloc de 
treball de Director/a de Serveis de Transformació i Innovació Urbana, de la Gerència 
d'Àrea d'Ecologia Urbana. 

129. – (6/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 17 de març de 
2021, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en el concurs 6/2021-C per a la provisió d'un lloc de treball de 
Cap de Departament de Llicències i Inspecció adscrit a la Gerència del Districte de 
Sarrià- Sant Gervasi. 

130. – (19/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 17 de març 
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de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de 
Coordinador/a de Projectes d'Arquitectura i Enginyeria del departament d'Avaluació i 
Gestió ambiental de la gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans. 

131. – (20/2021-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 17 de març 
de 2021, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Gestor/a de 
Projectes de Serveis a les Persones i al Territori de la gerència del districte de Sant 
Martí. 

Acords de la Comissió de Govern de 18 de març de 2021

132. – (14/2021 IMI) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Lourdes Pons 
Pons (matrícula 2000417), entre la seva activitat municipal com a funcionària de 
carrera amb la categoria professional de Tècnica Superior de Tecnologies de la 
Informació i Comunicació (TIC), amb destinació al Departament de Projectes, de la 
Direcció d’Estratègia i Nous Projectes de l’Institut Municipal d’Informàtica, on ocupa el 
lloc de treball de Gestora de projectes i serveis TIC (24FAXSCTI01), i l’activitat privada 
per compte d’altri, com a Tresorera de la Fundació Líthica-Pedreres de s’Hostal. 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. 

133. – (25/2021) ESMENAR, per error material, el punt 3.1.d) de les bases de la convocatòria 
per a la cobertura de 11 places de Tècnica/a superior en Art i Història, mitjançant 
concurs oposició lliure, aprovades per la Comissió de Govern de 18 de febrer de 2021 
en el sentit que consta a l’annex de l’expedient. OBRIR novament el termini de 
presentació de sol·licituds en la forma prevista en la base 4 de la convocatòria, per la 
qual cosa, les persones aspirants disposaran del termini de vint dies naturals a 
comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta esmena al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, sens perjudici de la validesa de les sol·licituds ja presentades 
en temps i forma per les persones aspirants interessades en aquest procés. PUBLICAR 
el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de 
l’Estat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament 
de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

134. – (29/2021) ESMENAR, per error material, el punt 3.1.d) de les bases de la convocatòria 
per a la cobertura de 37 places de Tècnica/a superior en Informació, mitjançant 
concurs oposició lliure, d’acord amb l’annex que consta a l’expedient. PUBLICAR el 
present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Butlletí Oficial de 
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l’Estat. I PUBLICAR en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les bases de la 
convocatòria aprovades per la Comissió de Govern de data 18 de febrer de 2021 
incorporant aquesta esmena. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

135. – (18003600-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i següents de la LCSP, el 
contracte 18003600-002 que té per objecte el servei de recollida, transport i 
lliurament de correspondència i paqueteria sol·licitat per les dependències municipals 
adscrites a les diferents Gerències sectorials i territorials de l’Ajuntament de 
Barcelona, adjudicat a l'empresa Ara Vinc, SL, amb NIF B59460618, en el sentit 
d’ampliar la part corresponent al Districte de Nou Barris per un import màxim de 
1.893,53 euros ( IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 1.893,53 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec 
a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0608. FIXAR en 78,25 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la 
declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que formalitzi la modificació de l’esmentat contracte 
en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació 
i Seguretat i Prevenció. 

136. – (19001424L01-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el 
contracte 19001424L01-002 que té per objecte la contractació dels serveis 
d’assessorament, assistència, representació i defensa en judici davant dels jutjats i 
tribunals dels ordres jurisdiccionals civil, penal, contenciós administratiu i social, i 
serveis de representació i defensa davant d’òrgans i tribunals administratius i 
constitucionals (Lot 1: Civil, Mercantil i Concursal), adjudicat a l'empresa Jané 
Advocats, SLP, amb NIF B63143622, per un import màxim de 9.680,00 euros (IVA 
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR 
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
9.680,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
9.680,00 euros a l'aplicació pressupostària D/22604/92014 0705. FIXAR en 400,00 
euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per 
tal que reajusti la garantia i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis 
de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el 
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

137. – (19001027L03-006) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el 
contracte 19001027L03-006 que té per objecte la distribució d’elements de 
comunicació de la Direcció de Serveis Publicitaris i Districte de Sarrià, en el sentit 
d’ampliar la part corresponent a la Direcció de Serveis Publicitaris, adjudicat a 
l'empresa Taller de Cultura, SL, amb NIF B62436738, per un import màxim de 9.080,26 
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
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l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 9.080,26 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec 
a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import 
(IVA inclòs) de 9.080,26 euros a l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0705. FIXAR 
en 375,22 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva i RETENIR-LO del 
preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat 
de constitució de garantia. REQUERIR l'adjudicatari per tal que formalitzi la 
modificació de l’esmentat contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de 
la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

138. – (21XC0038) APROVAR el Memoràndum d'entesa entre l´Ajuntament de Barcelona i el 
Districte Capital, Colòmbia, en àrees d’interès mutu, impulsant l’intercanvi de 
coneixement i experiències en la gestió municipal. DONAR-NE compte a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 25 de març de 2021

139. – (60/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Manuel Valdés López (mat. 
25735) entre la seva activitat municipal com a personal directiu desenvolupant el lloc 
de treball de Gerent de Mobilitat i Infraestructures (codi de lloc: 30CA1CNCD13), i 
l’activitat pública com a professor associat a temps parcial de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) pel curs acadèmic 2020-2021, des de l’1/09/2020 fins al 
31/08/2021. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

140. – (62/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Felip Pérez Llorca (mat. 
36873) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Tècnic Superior en Psicologia, amb destinació al Departament 
de Servei a les Persones i Territori del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, on ocupa el lloc 
de treball de Tècnic Superior en Psicologia (22FA1BIBA18), i l’activitat privada per 
compte propi com a psicòleg sanitari. 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 
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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. 

141. – (76/2021) 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 al Departament 
de Drets de Ciutadania de la Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Gestió 
(22FA1BIBA07), i l’activitat docent com a professor col·laborador de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 2020-2021, fins al 16 de juliol de 2021. La 
dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se 
en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de 
les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

142. – (21000021) INICIAR l'expedient per a la contractació de Servei de tractament de la 
documentació municipal custodiada als Arxius Municipals de Districte, l’Arxiu 
Municipal Contemporani de Barcelona i la Intervenció General de l’Ajuntament de 
Barcelona, amb núm. de contracte 21000021, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 695.432,56 
euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 608.947,85 euros, distribuït en els següents 
lots: LOT núm. 01, Tractament docum. Arxiu Ciutat Vella, per un import de 16.824,90 
euros IVA inclòs; LOT núm. 02, Tractament docum. Arxius Eixample i Nou Barris, per 
un import de 104.826,14 euros IVA inclòs; LOT núm. 03, Tractament docum. Arxius 
Sants i Les Corts, per un import de 133.888,92 euros IVA inclòs; LOT núm. 04, 
Tractament docum. Arxius Gràcia i Horta, per un import de 82.762,03 euros IVA inclòs; 
LOT núm. 05, Tractament docum. Arxiu Sant Martí, per un import de 33.538,51 euros 
IVA inclòs; LOT núm. 06, Tractament docum. Arxiu Contemporani, per un import de 
67.723,71 euros IVA inclòs; LOT núm. 07, Tractament docum. Arxiu Intermedi (Llibres 
Padró), per un import de 179.267,61 euros IVA inclòs; LOT núm. 08, Tractament 
docum. Arxiu Intermedi, per un import de 13.798,11 euros IVA inclòs; LOT núm. 09, 
Tractament docum. Intervenció General Aj. Bcn., per un import de 34.794,76 euros 
IVA inclòs; LOT núm. 10, Tractament docum. Direcc. Persones i Territori AMD, per un 
import de 28.007,87 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 574.737,65 euros i import de 
l'IVA de 120.694,91 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 13.798,11 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92031 0705, un import (IVA inclòs) de 28.007,87 euros a l'exercici 
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pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92032 0705, un 
import (IVA inclòs) de 34.794,76 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92032 0705, un import (IVA inclòs) de 95.859,58 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92031 0705, un import (IVA inclòs) de 83.408,03 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92031 0705, un 
import (IVA inclòs) de 15.571,35 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92031 0705, un import (IVA inclòs) de 52.152,36 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92031 0705, un import (IVA inclòs) de 33.538,51 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92032 0705, un 
import (IVA inclòs) de 55.697,27 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92032 0705, un import (IVA inclòs) de 27.064,76 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92032 0705, un import (IVA inclòs) de 59.241,60 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92032 0705, un 
import (IVA inclòs) de 74.647,32 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92032 0705, un import (IVA inclòs) de 23.245,65 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92032 0705, un import (IVA inclòs) de 81.580,49 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92032 0705, un 
import (IVA inclòs) de 16.824,90 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92032 0705; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

143. – (21000024) INICIAR l'expedient per a la contractació de l'Oficina tècnica de gestió, 
optimització i interpretació d'indicadors dels canals digitals propis de l'Ajuntament de 
Barcelona, amb núm. de contracte 21000024, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 656.928,82 
euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat 
d'1.194.416,04 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 542.916,38 euros i import de l'IVA de 114.012,44 
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 109.488,13 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92523 0705, un 
import (IVA inclòs) de 328.464,41 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92523 0705, un import (IVA inclòs) de 218.976,28 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/92523 0705; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
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144. – (20000310) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20000310, que té per objecte 
els Serveis de disseny i programació dels webs i progressiva web apps estructurals o 
estratègics per a la Direcció de Comunicació a l'empresa Deloitte Consulting, S.L., amb 
NIF B81690471, d’acord amb l’informe tècnic del Comitè d’Experts relatiu a la 
valoració dels criteris avaluables mitjançant judicis de valor, de 24 de desembre de 
2020, per no haver superat el llindar mínim de qualitat previst a la clàusula 10 del 
PCAP, que estableix que aquelles propostes per als criteris de judici de valor amb una 
puntuació inferior a 20 punts seran rebutjades i per tant, quedaran excloses del 
procediment de licitació per estimar-se tècnicament insuficients. ADJUDICAR el 
contracte a l'empresa Consultoria Tecnica Nexus Geografics amb NIF B17525429 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 2.650.442,77 euros IVA inclòs, dels quals 2.190.448,57 euros 
corresponen al preu net i 459.994,20 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) d'1.325.221,38 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92523 0705; un import (IVA inclòs) d'1.325.221,39 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92523 
0705. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
109.522,43 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 la 
Sra. Cristina Ribas Barberan. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

145. – (20003094) ADJUDICAR el contracte núm. 20003094, que té per objecte el Servei 
d'oficina tècnica de suport a l'estratègia de difusió digital i la producció de fotografies i 
materials audiovisuals per premsa, protocol i canals digitals municipals a la Societat 
Goroka Contents SL amb CIF B63764476, de conformitat amb la proposta de la Mesa 
de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada 
l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 2.899.644,00 euros IVA inclòs i 
d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 2.396.400,00 euros corresponen al 
preu net i 503.244,00 euros a l'IVA al tipus del 21%. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 322.182,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92523 0705; un import (IVA inclòs) de 966.548,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92523 
0705; un import (IVA inclòs) de 966.548,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92523 0705; un import (IVA inclòs) de 
644.365,33 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/92523 0705. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la 
garantia definitiva en 119.820,00 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del 
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contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte la 
Sra. Cristina Ribas Barberan. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció 

146. – (18004278-002) PRORROGAR per un període comprès des del 14.05.2021 fins el 
13.05.2022, el contracte 18004278-002 que té per objecte els serveis de suport a la 
implantació de la nova llei de procediment administratiu als Canals d'Atenció 
Ciutadana, adjudicat a l'empresa Seidor Consulting SL, amb NIF B62076740, per un 
import total de 241.998,72 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 89.123,18 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 73.655,52 euros i import IVA de 15.467,66 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/92511 0300, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
152.875,54 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
126.343,42 euros i import IVA de 26.532,12 euros amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92511 0300. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

147. – (20214161_21000666) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament 
d’un vehicle especialitzat en rescat i extinció d’incendis en alçada per al Servei 
d’extinció prevenció d’incendis i salvament a l’Ajuntament de Barcelona, Gerència de 
Seguretat i Prevenció, amb núm. de contracte 21000666, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de 
licitació de 849.999,99 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 702.479,33 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 702.479,33 euros i import de l'IVA de 147.520,66 euros; i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 650.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/63305/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 199.999,99 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/63305/13612 0400; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost posterior a l'actual; DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció 

148. – (20214189_21000692) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis 
d’assistència i defensa jurídiques als membres dels cossos de la Guàrdia Urbana de 
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Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, que integren 
l’Àrea de Seguretat i Prevenció, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques, amb 
núm. de contracte 21000692, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 363.000,00 euros (IVA 
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 660.000,00 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 300.000,00 euros i import de l'IVA de 63.000,00 euros; i amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 108.900,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació 
pressupostària D/22604/13013 0400, un import (IVA inclòs) de 84.700,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22604/13013 
0400, un import (IVA inclòs) de 169.400,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22604/13013 0400; condicionada a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 8 d'abril de 2021

149. – (71/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Vega Vera (mat. 
73693) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 
professional de Bomber Accés SPEIS (codi de lloc: 16FC2BIBA03), amb destinació al 
Parc de Bombers de l’Eixample de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i 
l’activitat privada per compte d’altri com a formador de primers auxilis, de suport vital 
bàsic (SVB) i de desfibril·ladors externs automàtics (DEA) a l’empresa Sis Prevenció S.L. 
El Sr. Vega no podrà formar part ni intervenir o assessorar en els tribunals de selecció 
de processos d’oferta pública, ni en cap altre tribunal de processos selectius vinculats 
a l’àmbit de l’SPEIS. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública, i haurà de desenvolupar-se 
en horari no coincident amb el municipal. El Sr. Vega, haurà de respectar la seva 
jornada i horari de treball municipal i els termes contemplats a l’annex 3 de les 
condicions específiques de treball de l’SPEIS, de l’Acord regulador vigent de les 
condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

150. – (77/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Manel Medrano 
Molina (mat. 27980) entre la seva activitat municipal com a personal directiu amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Dret, desenvolupant el lloc de treball de 
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Director de Planificació Estratègica i Fiscalitat (28FA1CLCD01), i l’activitat de docent 
com a professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs 
2020-2021, des del 17/02/2021 fins al 16/07/2021. La dedicació a la docència 
universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident 
amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment 
dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984 de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions 
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

151. – (78/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Juanpere 
Ferre (mat. 50651) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb 
la categoria professional de Tècnica Superior en Pedagogia, amb destinació al 
Departament d’Informació i d’Atenció a Dones de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI, on ocupa el lloc de treball de Gestora de projectes 
de serveis a les persones, i l’activitat privada per compte propi com a mediadora 
psicoterapeuta. 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. 

152. – (79/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Donat Veiga (mat. 
38710) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant amb la 
categoria professional de Tècnica Superior en Gestió, amb destinació a la Gerència de 
Recursos, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Gestió (22FA1BIBA07), i 
l’activitat privada per compte d'altri com a professora de ioga a l'empresa Fundació 
Claror-Poliesportiu Marítim des de l’1/10/2020 fins al 30/09/2021. La dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent 
a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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153. – (95/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ariadna Corbí Ferrer 
(mat. 74709) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant 
amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació a l’Oficina 
d'Atenció Ciutadana del Districte de l'Eixample de la Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, 
Transició Digital, Coordinació Territorial i Esports, on ocupa el lloc de treball 
d'Informadora - Tramitadora (16FCXSCSC03), i l’activitat privada per compte propi 
com a periodista. 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. 

154. – (96/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Victor Manuel Dobaño 
Lázaro (mat. 24511) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb 
la categoria professional de Sergent SPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al Parc de 
Bombers de l'Eixample de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i l’activitat 
pública com a professor formador a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 
superant el límit de 75 hores anuals de formació en l’any 2020, establertes en l’article 
19 apartat b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal 
al Servei de les Administracions Públiques. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 
i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 
d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents 
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 
segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació 
a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

155. – (81/2020 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Edgar Straehle Porras 
(mat. 6100118), 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 d’Història 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 
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parcial de la Universitat de Barcelona, pel curs acadèmic 2020-2021, des del dia 
15/09/20 fins al dia 14/09/21. 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. 

156. – (44/2021 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Elena Gisbert 
Benet (mat. 6100312) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
vacant, amb la categoria professional de Tècnica superior d'informació amb destinació 
al Museu Frederic Marès de l’Institut de Cultura de Barcelona, desenvolupant les 
funcions d’un lloc de treball de Tècnica Superior d'Informació (22FA1BIBA12), i 
l’activitat privada per compte d’altri, com a monitora d’educació en el lleure a 
l’empresa Fundació Pere Tarrés, del 09/02/2021 fins al 03/06/2021. La seva dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent 
a l’Administració Pública i 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. 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. 

157. – (112/2021) APROVAR la modificació de l'organigrama de la Direcció de Serveis de 
Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos, tal i com es detalla a l’annex que consta 
a l’expedient. PUBLICAR aquest acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

158. – (17005134-006) MODIFICAR, a l'empara dels articles 105 i 106 del TRLCSP, el 
contracte 17005134-006 que té per objecte la gestió integral a l’edifici de 
l’Ajuntament de Barcelona situat al carrer Calàbria, 66-78, que acull diverses 
dependències municipals i altres entitats o organismes del sector públic de 
l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, adjudicat 
a l'empresa Ute Calabria Gestio Integral, amb CIF U67150912, per un import màxim de 
107.545,31 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 107.545,31 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 107.545,31 euros a l'aplicació pressupostària D/22610/93314 
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0705. FIXAR en 4.444,02 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva i 
RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a 
aquesta modalitat de constitució de garantia. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
comparegui a les dependències de la Gerència de Recursos per a la seva formalització 
en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

159. – (21000652) INICIAR l'expedient per a la contractació de l'oficina tècnica pel suport de 
la implantació de l'administració electrònica a l'Ajuntament de Barcelona, amb núm. 
de contracte 21000652, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.500.000,00 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 2.231.404,95 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 d'1.239.669,42 
euros i import de l'IVA de 260.330,58 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 600.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/92034 0301, un import (IVA inclòs) de 600.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92034 
0301, un import (IVA inclòs) de 300.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92034 0301; 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. 

160. – (21XC0059) APROVAR el Protocol d’Agermanament entre les ciutats de Barcelona i de 
Shenzhen (Xina) amb l’objectiu de potenciar l’amistat i l’entesa mútua i així consolidar 
i aprofundir la col·laboració entre les dues ciutats. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 15 d'abril de 2021

161. – (20001225) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20001225, que té per objecte 
el servei de pre-producció, direcció creativa, producció i post-producció de productes 
audiovisuals i fotografies per a les campanyes i accions de comunicació de 
l’Ajuntament de Barcelona a les empreses Broadcaster, SL i Mediaproducción, SLU en 
haver inclòs informació relativa al sobre C al sobre B, tot d’acord amb allò establert a 
la clàusula 10 dels plec de clàusules administratives particulars i l’article 26 del Reial 
Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. EXLOURE de la licitació de referència 
les empreses Visualmedia Comunicación Audiovisual, SL; UTE Demente Producciones, 
SLU - Lamalanga, SL; Plató Obert de Produccions, SLU i 023 Realització Audiovisual, SL 
per no haver presentat justificació de les seves ofertes considerades anormals o 
desproporcionades, tot d’acord amb allò establert a la clàusula 10 dels plec de 
clàusules administratives particulars i l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de 
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novembre, de Contractes del Sector Públic. ADJUDICAR el contracte esmentat a 
l’empresa Playground Comunicacion, SL, amb NIF B64833999, de conformitat amb la 
proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en 
ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 680.000,01 euros 
IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 561.983,48 euros 
corresponen al preu net i 118.016,53 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 340.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/92522 0705; un import (IVA inclòs) de 340.000,01 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92522 
0705. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
28.099,17 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR 
el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, 
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Assumpta Bisbal i Adorna. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

162. – (17004824-005) PRORROGAR per un període comprès des del 01.07.2021 fins el 
31.12.2021, el contracte 17004824-005 que té per objecte Manteniment dels sistemes 
i instal·lacions de seguretat contra incendis LOT 1, adjudicat a l'empresa Sabico 
Seguridad SA, amb NIF A20202487, per un import total de 152.213,34 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 
152.213,34 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 3.149,67 euros i import IVA de 661,43 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0707; un import net de 8.783,47 euros i 
import IVA de 1.844,53 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0500; un import net de 23.317,54 euros i import IVA de 4.896,68 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0400; un import net 
de 54.267,23 euros i import IVA d'11.396,12 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21300/93312 0200; un import net de 36.278,24 euros i import IVA 
de 7.618,43 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 
0705. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

163. – (18004957L01-001) PRORROGAR per un període comprès des del 06.06.2021 fins el 
05.06.2023, amb número de contracte 18004957L01, el Lot 1 (Enquestes 
Telefòniques) de l'Acord Marc que té per objecte la contractació dels serveis per a la 
realització d'enquestes de l'opinió pública i altres serveis anàlegs amb mesures de 
contractació pública, adjudicat a les següents empreses: GESOP, Gabinet d'Estudis 
Socials Opinió Pública, SL (NIF B63647994), ODEC, Centro de Cálculo y Aplicaciones 
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Informáticas, SA (NIF A46063418), Instituto DYM, Investigacions y Asesoramiento 
Económica en Distribución, Mercados y Ventas, SA (NIF A08149304) i Opinometre, SL 
(NIF B60003159), d'acord amb els informes i documentació que consten en 
l'expedient. DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

164. – (18004957L02-001) PRORROGAR per un període comprès des del 06.06.2021 fins el 
05.06.2023, amb núm. de contracte 18004957L02, el Lot 2 (Enquestes Presencials al 
domicili / a un lloc predeterminat) de l'Acord Marc que té per objecte la contractació 
dels serveis per a la realització d'enquestes de l'opinió pública i altres serveis anàlegs 
amb mesures de contractació pública, adjudicat a les següents empreses: GESOP, 
Gabinet d'Estudis Social i Opinió Pública, SL (NIF B63647994), Instituto DYM, 
Investigaciones y Asesoramiento Económica en Distribución, Mercados y Ventas, SA 
(NIF A08149304) i Opinometre, SL (NIF B60003159), d'acord amb els informes i 
documentació que consten en l'expedient. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

165. – (18004957L03-001) PRORROGAR per un període comprès des del 06.06.2021 fins el 
05.06.2023, amb núm. de contracte 18004957LO3, el Lot 3 (Enquestes On-line) de 
l'Acord Marc que té per objecte la contractació dels serveis per a la realització 
d'enquestes de l'opinió pública i altres serveis anàlegs amb mesures de contractació 
pública, adjudicat a les següents empreses: GESOP, Gabinet d 'Estudis Socials i Opinió 
Pública, SL (NIF B63647994), ODEC, Centro de Cálculo y Aplicaciones Informàticas, SA 
(NIF A46063418), GAPS, Política i Societat, SL (NIF B62956784) i Opinometre, SL (NIF 
B60003159), d'acord amb els informes i documentació que consten en l'expedient. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

166. – (18004957L04-001) PRORROGAR per un període comprès des del 06.06.2021 fins el 
05.06.2023, amb núm. de contracte 18004957L04, el Lot 4 (Estudis qualitatius) de 
l'Acord Marc que té per objecte la contractació dels serveis per a la realització 
d'enquestes de l'opinió pública i altres serveis anàlegs amb mesures de contractació 
pública, adjudicat a les següents empreses: GESOP, Gabinet d'Estudis Socials i Opinió 
Pública, SL (NIF B63647994), GAPS, Política y Sociedad, SL (NIF B63647994), 
INSTITUTO DYM, Investigaciones y Asesoramiento Económico en Distribución, 
Mercados y Ventas, SA (NIF A08149304), Idèria Insights, SL (B63860126) Prysma, 
Calidad y Medio Ambiente, SA (A84251990) i Opinometre, SL (NIF B60003159), 
d'acord amb els informes i documentació que consten en l'expedient. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

b) Mesures de govern

1. – Estratègia municipal d'algoritmes i dades pera l'impuls ètic de la Intel·ligència artificial. 

          Intervenen les Sres. i els Srs. Bonet, Sendra, Vila, Sierra, Bou i Valls.
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ES DÓNA PER TRACTADA

c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

2. – (M1923/2006) Que comparegui el responsable del Govern municipal de polítiques de 
benestar animal per tal d’explicar el desplegament de l’Ordenança de 2014 i les 
accions realitzades i pendents pel que fa a les Zones d’Usos Compartits (ZUC) durant 
el mandat 2019-23. 

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

ES DÓNA PER TRACTADA

Intervé el Sr. Batlle.

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (09/2021) APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona al Gremi d'Editors de 
Catalunya que implica el compliment dels Estatuts de l’esmentat gremi, com a 
membre adherit, amb tots els drets i compromisos que se’n deriven. FACULTAR el 
Gerent de Recursos, el Sr. Agustín Abelaira Dapena, perquè pugui efectuar totes les 
actuacions encaminades a l’efectivitat d’aquest acord. 

(Es tracta conjuntament amb el punt 4)

    Intervenen les Sres. i els Srs. Martí Grau, Sendra, Vila, Sierra, Bou i Valls.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Partit Popular i 
Barcelona pel Canvi i la reserva de Ciutadans.
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4. – (10/2021) APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a l’Associació d’Editors 
en Llengua Catalana que implica el compliment dels Estatuts de l’esmentada 
associació, amb tots els drets i compromisos que se’n deriven com a membre adherit; 
FACULTAR el Gerent de Recursos, el Sr. Agustín Abelaira Dapena, perquè pugui 
efectuar totes les actuacions encaminades a l’efectivitat d’aquest acord. 

(Tractat conjuntament amb el punt 3)

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

5. – (72/2021) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 
2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla a 
l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el seu annex a la Gaseta 
Municipal i al web municipal. 

Intervé la Sra. Ballarín.

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 i Barcelona pel Canvi i la reserva d'Esquerra Republicana.

6. – (21XF0288) APROVAR l’expedient de reconeixement de crèdit per un import de 
500,00 euros amb una retenció d’IRPF del 21% (105 euros), a favor del senyor P.R.G., 
conseller del districte d’Horta-Guinardó, en concepte de liquidació pendent de 
pagament de dietes d’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats del districte 
durant el segon semestre de l’any 2019, atesa la necessitat de regularitzar l’obligació 
de l’any 2019 i no reconeguda en l’exercici pressupostari que li corresponia. 
AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació de la despesa per l’import indicat 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària D/23001/91211 0607 de l’exercici 
pressupostari de l’any 2021. 

Intervenen les Sres. Ballarín i Vila.

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

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

7. – (20003655) ADJUDICAR el contracte núm. 20003655, que té per objecte la 
contractació dels serveis d’Atenció i Informació a la ciutadania a l’Oficina Multiserveis 
d’Atenció Ciutadana (OMAC) i a la Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) a Majorel 
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Tria SLU, amb NIF B83919506 de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser l'única empresa 
present a la licitació, per un import màxim de 9.692.612,76 euros IVA inclòs i d'acord 
amb els preus unitaris ofertats, dels quals 8.010.423,77 euros corresponen al preu net 
i 1.682.188,99 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.605.769,61 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92511 
0300; un import (IVA inclòs) de 3.345.353,33 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92511 0300; un import (IVA inclòs) de 
3.345.353,33 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92511 0300; un import (IVA inclòs) d'1.396.136,49 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92511 
0300. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
els pressupostos posteriors a l'actual. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim 
de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa 
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte la Sra. Pilar Guinchard, Cap de Departament dels Serveis 
Presencials de la Direcció de Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana. 

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

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

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (M1923/1996) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: PRIMER.- Que en un termini no superior als 6 mesos, 
l’Ajuntament de Barcelona actualitzi les anàlisis de risc obligatoris per inundacions, 
incendis forestals, sismes, neu, transport de mercaderies per carretera i ferrocarril, 
vent, contaminació d’aigües marines, emergències amb productes químics implicats, 
emergències aeronàutiques, emergències radiològiques, així com la revisió dels 
procediments per accidents de metro, ferrocarril i tramvia, així com el procediment de 
pandèmies. SEGON.- Que en un termini no superior a 6 mesos es porti a aprovació del 
Plenari el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), en compliment 
del decret 155/2014 i la Llei 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya, on es disposa el 
contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil 
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municipals i s’estableix el procediment per a la tramitació conjunta. TERCER.- Que 
una vegada la Generalitat de Catalunya homologui els plans esmentats, es procedeixi, 
en un termini màxim de tres mesos, a fer la corresponent implantació al municipi, 
finalitzant amb un simulacre de despatx per poder-ne avaluar la idoneïtat. QUART.-
Que el govern municipal informi mensualment a la Comissió de Presidència, Drets de 
la ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, del desenvolupament dels acords 
exposats anteriorment, donat que els representants dels partits de l’oposició no 
formem part de la Comissió de protecció civil municipal. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/1996) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: PRIMER.- Que en el termini no superior als 4 mesos, 
l’Ajuntament de Barcelona actualitzi les anàlisis de risc obligatoris per inundacions, 
incendis forestals, sismes, neu, transport de mercaderies per carretera i 
ferrocarril, vent, contaminació d’aigües marines, emergències amb productes 
químics implicats, emergències aeronàutiques, emergències radiològiques, així 
com la revisió dels procediments per accidents de metro, ferrocarril i tramvia, així 
com el procediment de pandèmies o múltiples víctimes. SEGON.- Que en el 
termini no superior a 4 mesos, un cop acabada la revisió del Document Únic de 
Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Barcelona es presentarà a la Comissió de 
Protecció Civil Municipal per a la seva aprovació. TERCER.- Una vegada aprovat el 
Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Barcelona, amb el 
contingut dels plans esmentats, es procedeixi a fer el corresponent procés per a la 
seva homologació, passant a la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció, per la Comissió de Govern i per la aprovació 
definitiva en el Consell Plenari, en compliment del decret 155/2014 i la Llei 4/1997 
de Protecció Civil de Catalunya, on es disposa el contingut mínim per a l’elaboració 
i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment 
per a la tramitació conjunta. QUART.- Que una vegada homologat el DUPROCIM, 
es procedeixi a fer la corresponent implantació al municipi, en un termini no 
superior a 6 mesos. CINQUÈ.- Que el govern municipal informi periòdicament i 
quan hi hagi novetats destacables a la Comissió de Presidència, Drets de la 
ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, del desenvolupament dels acords 
exposats anteriorment, donat que els representants dels partits de l’oposició no 
formem part de la Comissió de protecció civil municipal. 

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

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

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/2008) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció insta el govern municipal a presentar, en el termini d’un més, un informe 
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públic de caràcter estadístic detallant dels sinistres, per tipologia dels implicats i el 
tipus d’accident , que s’han produït als carrers afectats per les mesures d’urbanisme 
tàctic i aquells que tenen nous elements per reduir la velocitat, com els “coixins 
berlinesos”, o blocs de formigó i “new jerseis” per delimitar les zones de vianants i 
d’estada de la calçada establint una comparació amb els mateixos mesos d’anys 
anteriors. Així com també un anàlisi de totes les noves marques viàries que han 
implementat indicant si compleixen la normativa vigent, i en cas contrari, quines 
mesures prendran al respecte. Estudis que caldrà tenir en compte alhora d’impulsar el 
projecte de les Superilles o altres mesures que tinguin un impacte sobre la mobilitat i 
la seguretat viaria de la ciutat. 

Intervenen la Sra. i els Srs. Vila, Zañartu, Sierra, Bou, Valls i Batlle.

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

Del Grup Municipal Ciutadans:

10. – (M1923/2000) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda l'elaboració, en el menor termini possible, d'un pla 
específic per garantir la seguretat dels comerços a Barcelona, tenint en compte 
aquelles zones on més robatoris s'han produït i amb especial incidència en la franja 
horària nocturna, per així evitar els saquejos que estan castigant als comerciants.

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

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

Del Grup Municipal Partit Popular:

11. – (M1923/2019) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: 1.- Defensar la convivència i la seguretat a l’espai públic 
i a donar compliment a l’Ordenança de Civisme. 2.- Incrementar els recursos humans i 
materials que permetin reduir l’impacte negatiu de la inseguretat a la ciutat de 
Barcelona. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/2019) La Comissió de Presidència, Drets de Participació i Ciutadania 
acorda: 1.- Defensar la convivència i la seguretat a l’espai públic i a donar 
compliment a l’Ordenança de Civisme. 2.- Seguir incrementant els recursos 
humans i materials que permetin reduir l’impacte negatiu de la inseguretat a la 
ciutat de Barcelona. 
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Intervenen els Srs. Bou, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Valls i Batlle.

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

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

12. – (M1923/2005) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda que es presenti un informe sobre els processos de 
mediació iniciats durant l’any 2020 en matèria d’incivisme i s’analitzi el resultat dels 
processos de mediació, amb l’objectiu que el Consell Municipal pugui valorar-lo i 
plantejar millores a la mediació com a estratègia d’intervenció preferent per a la 
resolució de conflictes provocats per l’incivisme. 

Intervenen la Sra. i els Srs. Valls, Coronas, Vila, Sierra, Bou i Batlle.

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

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

13. – (M1923/1992) Que en un termini de 3 mesos, el Govern municipal presenti en 
aquesta Comissió un informe sobre el seguiment i control del compliment de les 
clàusules d’igualtat a les empreses que té subcontractades, pel que fa a les 
treballadores i treballadors que presten els seus serveis a l’Ajuntament. 

Es presenta la modificació de redactat següent:

(M1923/1992) Que en un termini de 6 mesos, el Govern municipal presenti en 
aquesta Comissió un informe sobre el seguiment i control del compliment de les 
clàusules d’igualtat a les empreses que té subcontractades, pel que fa a les 
treballadores i treballadors que presten els seus serveis a l’Ajuntament. 

Intervenen les Sres. Alamany i Ballarín.

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

14. – (M1923/2025) Que el govern municipal reforci els mecanismes per tal de donar 
resposta a les molèsties que es produeixen a les comunitats veïnals, ampliant el servei 
de mediació de convivència veïnal, amb el propòsit d’assegurar que tothom pugui 
exercir el seu dret a l’habitatge, especialment en aquesta situació de pandèmia en què 
se’n fa un ús intensiu. 
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Intervenen els Srs. Coronas i Batlle.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

15. – (M1923/2009) Que el govern municipal presenti a la propera Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció, un informe detallat sobre els 
pressupostos participatius que haurà de ser debatut com a punt de l’ordre del dia a la 
comissió del mes de maig. Aquest informe haurà d’incloure les següents qüestions: 1. 
Quants usuaris del Decidim.Barcelona han participat d’aquesta fase del procés 
participatiu i quin percentatge total representen sobre els usuaris registrats a la 
plataforma. 2. Criteris detallats pels quals van ser rebutjats alguns dels projectes i 
l’equip tècnic que ho va decidir. 3. Els projectes ordenats per àrees i districtes, que 
han passat a la següent fase del procés participatiu. 4. Les entitats que han presentat 
els projectes (acceptats i rebutjats) i els suports que ha obtingut cada iniciativa. 

Es presenta la modificació de redactat següent:

(M1923/2009) Que un cop acabi el procés participatiu del Decidim.Barcelona a 
finals de Juny, el govern municipal presenti a la següent comissió de presidència, 
drets de ciutadania, participació, seguretat i prevenció, un informe detallat sobre 
els pressupostos participatius que haurà de ser debatut com a punt de l’ordre del 
dia a la comissió del mes de juliol. Aquest informe haurà d’incloure les següents 
qüestions: 1.- Quants usuaris del Decidim.Barcelona han participat d’aquesta fase 
del procés participatiu i quin percentatge total representen sobre els usuaris 
registrats a la plataforma. 2.- Criteris detallats pels quals van ser rebutjats alguns 
dels projectes i l’equip tècnic que ho va decidir. 3.- Els projectes ordenats per 
àrees i districtes, que han passat a la següent fase del procés participatiu. 4.- Les 
entitats que han presentat els projectes (acceptats i rebutjats) i els suports que ha 
obtingut cada iniciativa. 

(Es tracta conjuntament amb el punt 17)

Intervenen els Srs. Martí Galbis, Valls i Serra.

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

Del Grup Municipal Ciutadans:

16. – (M1923/1999) La incorporació del requisit de presentació, per part de tots els 
candidats a les licitacions de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes 
municipals, d'una declaració responsable en la qual detallin si es troben immersos en 
algun procediment judicial i, en cas afirmatiu, especifiquin quin tipus de procediment, 
motiu i en quina situació processal es troba, havent d'informar si incorren en les 
prohibicions de contractar previstes a l'article 71 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic quan hi hagi sentència ferma.
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Intervé el Sr. Sierra i la Sra. Ballarín.

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

17. – (M1923/2027) Que des de l'Ajuntament de Barcelona es realitzi un informe de 
valoració sobre el desenvolupament del procés del pressupost participatiu fent 
especial èmfasi en el nivell de participació i en el tipus de projectes que han passat el 
primer tall. 

(Tractat conjuntament amb el punt 15)

ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

18. – (M1923/2007) Quin és el capteniment municipal respecte les dades publicades en 
l’enquesta de serveis municipals? 

Intervenen els Srs. Martí Galbis i Martí Grau.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

19. – (M1923/1998) Quantes intervencions ha realitzat la Guàrdia Urbana en festes il·legals 
des que es va decretar el toc de queda, quantes detencions s'han practicat i quants 
procediments sancionadors s'han iniciat?

(Es tracta conjuntament amb el punt 21)

Intervenen els Srs. Sierra, Bou i Batlle.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

20. – (M1923/2023) Quin és el Pla d’actuació que té previst aplicar l’Ajuntament de 
Barcelona per a la desescalada del personal de l’Ajuntament i la reincorporació a la 
seva activitat laboral? 

Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Ballarín.

ES DÓNA PER TRACTADA
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21. – (M1923/2020) Quin és el Pla d’actuació que té previst aplicar el Govern Municipal per 
tal de reduir l’increment que s’ha produït de les festes il·legals, els botellons i les 
aglomeracions a les platges de la nostra ciutat en els darrers mesos? 

(Tractada conjuntament amb el punt 19)

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

22. – (M1923/2004) Per quin motiu i amb quin objectiu el govern municipal estableix 
aquest procés participatiu tot i saber de la poca implementació de l’eina “decidim” en 
el conjunt de la ciutadania?

Intervenen els Srs. Valls i Serra.

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

23. – (M1923/2010) Que se’ns informi sobre l’estat de compliment de la proposició amb el 
contingut següent: (M1923/364) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció acorda que davant la greu situació d’emergència 
climàtica, Barcelona no ha de parar de construir la seva estratègia de resiliència 
climàtica, de la mateix manera que estan fent altres capitals mundials com Londres, 
Rotterdam, Melbourne, Chicago o New York. Per aquest motiu, l’Ajuntament de 
Barcelona ha de poder prevenir i pal·liar els riscos d’accidents a persones i danys a 
béns públics i privats provocats pels episodis de tempestes intenses que cada cop més 
es produeixen a Barcelona. Ha de ser una prioritat de l’Ajuntament que els diferents 
plants de protecció civil municipal incloguin, en el temps més breu possible, eixos 
d’actuacions i planificació per fer front a les amenaces derivades de la crisi climàtica, 
com la DANA. 

Intervenen els Srs. Martí Galbis i Batlle.

ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14.12 h.
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