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

Sessió ordinària de 21 de setembre de 2022

ACTA

A la Sala Lluís Companys de la Casa de la Ciutat, el 21 de setembre de 2022, s’hi 
reuneix la COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 
SEGURETAT I PREVENCIÓ, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr. Albert 
Batlle Bastardas. Hi assisteixen les Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Jordi 
Martí Grau, Jordi Rabassa Massons, Laia Bonet Rull, Montserrat Ballarín Espuña, 
Elisenda Alamany i Gutiérrez, Jordi Coronas i Martorell, Gemma Sendra i Planas, 
Marina Gassol i Ventura, Jordi Martí Galbis, Ferran Mascarell Canalda, Francisco Sierra 
López, Josep Bou Vila, Óscar Benítez Bernal i María Magdalena Barceló Verea, assistits 
per l'assessora jurídica, la Sra. Anna Martori Salichs, que actua per delegació del 
secretari general i que certifica.

També hi són presents les Imes. Sres.: Gemma Tarafa Orpinell, Montserrat Benedí i 
Altés i Francina Vila i Valls.

Excusen la seva absència els Ims. Srs. regidors Marc Serra Solé i Eloi Badia Casas.

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

Intervenen, per una qüestió d’ordre, els Srs. i la Sra: Benítez, Barceló, Coronas, Martí 
Galbis, Sierra, Bou i Batlle.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió ordinària celebrada el 13 de juliol de 2022, 
l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió.

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

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

1. – (s/n) Resolució de la Gerència de Recursos en data 04.07.2022: ADJUDICAR a El Corte 
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Inglés, SA el contracte relatiu al subministrament de productes alimentaris per al 
servei de bar i menjador de l'alcaldia gestionat per la direcció tècnica d'Actes 
Institucionals i Protocol, lot 1, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 
33.076,56 euros (IVA inclòs). 

2. – (s/n) Resolució de la Gerència de Recursos en data 04.07.2022: ADJUDICAR a El Corte 
Inglés, SA el contracte relatiu al subministrament de productes alimentaris per al 
servei de bar i menjador de l'alcaldia gestionat per la direcció tècnica d'Actes 
Institucionals i Protocol, lot 2, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 
34.650,00 euros (IVA inclòs). 

3. – (0732/19) Resolució de la Gerència de Recursos en data 04.07.2022: CANCEL·LAR i/o 
RETORNAR a Benedictinas Monasterio de San Pedro Puellas la garantia definitiva 
d'import 200,00 euros per donar compliment del contracte relatiu a la restauració de 
20 cartells de gran format custodiats a l'Arxiu Municipal del districte de Sants-
Montjuïc, amb càrrec a l'exercici 2022. 

4. – (20214091) Resolució de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció en data 
04.07.2022: PRORROGAR per un període comprès des del 9.10.2022 fins al 
30.06.2023, el contracte relatiu als serveis de gestió de l'Espai Bombers-Parc de la 
Prevenció, adjudicat a Magmacultura, SL, per als exercicis 2022-2023, i per un import 
de 77.773,99 euros (IVA inclòs). 

5. – (20214143) Resolució de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció en data 
04.07.2022: AUTORITZAR l'ampliació del termini d'execució del contracte relatiu al 
subministrament d'un vehicle especialitzat en rescat aquàtic per al Servei de 
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona, en el sentit 
d'ampliar el termini d'entrega del vehicle fins, com a màxim, el dia 29 de setembre de 
2022. 

6. – (2018/2022) Resolució de la Gerència del Districte de Sarrià-Sant Gervasi en data 
04.07.2022: INICIAR expedient, aprovar el plec de clàusules, convocar la licitació i 
autoritzar la despesa del contracte relatiu a l'execució de les obres de correcció de 
defectes greus de Baixa Tensió derivats de les inspeccions periòdiques reglamentàries 
de l'any 2019 a 11 equipaments del districte de Sarrià-Sant Gervasi, per als exercicis 
2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 177.308,10 euros (IVA inclòs). 

7. – (20220136) Resolució de la Gerència del Districte de Gràcia en data 04.07.2022: 
INICIAR expedient, aprovar el plec de clàusules, convocar la licitació i autoritzar la 
despesa del contracte relatiu a les obres de renovació de l'àrea de jocs infantils del 
parc de la Creueta del Coll, per als exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de 
licitació de 302.023,65 euros (IVA inclòs). 

8. – (2022/4021) Resolució de la Gerència Municipal en data 05.07.2022: INICIAR 
expedient, aprovar el plec de clàusules, convocar la licitació i autoritzar la despesa del 
contracte relatiu al disseny gràfic de productes comunicatius de la programació 
estable i maquetació de màsters del districte de Ciutat Vella, per als exercicis 2022-



3/53
CCM 8/22 Presidencia

2023, i per un pressupost base de licitació de 19.360,00 euros (IVA inclòs). 

9. – (s/n) Resolució de la Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports en 
data 06.07.2022: ALLIBERAR la disposició de la despesa per un import d'1.946,62 
euros del contracte relatiu als serveis postals, lot 1, per al departament de Gestió i 
Protecció dels Animals, adjudicat a Recerca i Desenvolupament Empresarial, amb 
càrrec a l'exercici 2022. 

10. – (1034/2021) Resolució de la Gerència Municipal en data 08.07.2022: ADJUDICAR a 
Animamato Daripe, SL el contracte relatiu als serveis de streaming i accessibilitat del 
districte de Sant Andreu, lot 4, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 
14.377,00 euros (IVA inclòs). 

11. – (s/n) Resolució de la Gerència Municipal en data 08.07.2022: ADJUDICAR a Gold 
Consulting BCN, SL el contracte relatiu als serveis auxiliars, control d'accessos i suport 
a les activitats de la seu del districte de Sant Andreu i serveis associats, per als anys 
2022-2023, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 39.639,60 euros (IVA 
inclòs). 

12. – (20204147) Resolució de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció en data 
11.07.2022: RESOLDRE per mutu acord el contracte relatiu al submistrament de 
columnes d'armaris per a la gerència de Seguretat i prevenció, adjudicat l'1.06.2021 a 
Soler Seguridad Servicio Técnico, SL, per un import de 88.935,00 euros (IVA inclòs), 
sent formalitzat el 3.06.2021; que cancel·la la garantia definitiva per un import de 
3.675,00 euros; que allibera per un import de 296,45 euros (IVA inclòs) del total de 
l'import adjudicat, atès que no han estat imputats a cap factura corresponent a 
prestacions executades, amb càrrec a l'exercici 2022. 

13. – (22001668) Resolució de la Gerència Municipal en data 12.07.2022: ADJUDICAR el 
contracte núm. 22001668, que té per objecte el "Foment de la participació 
comunitària i d'intervenció a l'espai públic del Turó de la Peira i Can Peguera, amb 
mesures de contractació pública sostenible" a PROGESS PROJEC.GESTIO SERVEIS 
SOCIA amb NIF B59960526, 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 123.285,78 € IVA inclòs, dels quals 
112.077,98 € corresponen al preu net i 11.207,80 € a l'IVA. DISPOSAR a favor de 
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 65.067,17 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23261 0608; un import (IVA inclòs) de 58.218,61 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23261 0608. 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 5.603,90 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 
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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 
Mercè Garcia del Estal. ALLIBERAR la quantitat de 1.014,22 euros (IVA inclòs), en 
concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 932,83 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23261 
0608; un import (IVA inclòs) de 81,39 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23261 0608. DONAR COMPTE d'aquesta resolució 
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

14. – (22000148) Resolució de la Gerència Municipal en data 12.07.2022: RESOLDRE DE 
MUTU ACORD el contracte núm 22000148 que té per objecte el Servei "streaming" 
del Dte. Horta-Guinardó, adjudicat a l'empresa CLICKSOUND SL, amb NIF B66120890, 
per motius d'interès públic, de conformitat amb l'establert als articles 211.c i 212.4 de 
la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, acordant-se expressament que les 
parts renuncien a qualsevol dret indemnitzatori per raó d'aquest contracte, i 
ANUL·LAR l'AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la despesa del contracte núm 22000148 
que té per objecte Servei "streaming" Dte. Horta-Guinardó, adjudicat a l'empresa 
CLICKSOUND SL, amb NIF B66120890, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i 
als pressupostos. 

15. – (s/n) Resolució de la Gerència de Recursos, en data 12.07.2022: CANCEL·LAR i/o 
RETORNAR a MIRALLES & SERRA ASSESSORS, S. amb NIF B63584247 i de conformitat 
amb el previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, la garantia definitiva d'import 
3.315,18 euros, amb les dades que s'indiquen en aquest document, constituïda per 
respondre del compliment de "la contractació d'un suport administratiu a la gestió de 
les convocatòries de subvencions de la Gerència de l’Àrea d’Economia, Recursos i 
Promoció Econòmica per a l’atorgament de subvencions per a la reactivació de les 
activitats econòmiques que es desenvolupen a la ciutat de Barcelona amb mesures de 
contractació pública sostenible", atès que s'ha complert satisfactòriament el contracte 
i ha finalitzat el termini de garantia. 

16. – (1034/2021) Resolució de la Gerència Municipal, en data 12.07.2022: EXCLOURE de la 
licitació del contracte núm. 21003684L01 que té per objecte "Serveis d’streaming i 
accessibilitat del Dte de Sant Andreu: LOT 1 Retransmissió òrgans de participació i 
govern Dte" a BIT LAB CULTURAL SCCL amb NIF F66942319, per incloure en sobre b 
informació concreta de costos econòmics qe s'ha d'incloure en sobre c.ADJUDICAR el 
contracte núm. 21003684L01, que té per objecte "Serveis d’streaming i accessibilitat 
del Dte de Sant Andreu: LOT 1 Retransmissió òrgans de participació i govern Dte" a 
DANIEL HERNANDEZ CROS PARADELL amb NIF 46228915L 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 10.962,60 € IVA 
inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 9.060,00 € corresponen al 
preu net i 1.902,60 € a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 1.644,39 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92521 
0609; un import (IVA inclòs) de 9.318,21 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 
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i a l'aplicació pressupostària D/22719/92521 0609. 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 453,00 euros i RETENIR la garantia definitiva 
del preu del contracte. REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini 
màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, 
formalitzi el contracte.DESIGNAR com a responsable del contracte Manuel Enrique 
Carrere Navarro, adscrit al Departament de Comunicació del Districte de Sant Andreu. 
DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació, i Seguretat i Prevenció. 

17. – (1034/2021) Resolució de la Gerència Municipal, en data 12.07.2022: EXCLOURE de la 
licitació del contracte núm. 21003684L02 que té per objecte "Serveis d’streaming i 
accessibilitat del Dte de Sant Andreu:LOT 2 Retransmissió activitats (festius, diades, 
altres)" a MELEZ SCP amb NIF J66647025, per incloure en el sobre b informació 
concreta de costos econòmic s que s'ha d'incloure en sobre c. ADJUDICAR el contracte 
núm. 21003684L02, que té per objecte "Serveis d’streaming i accessibilitat del Dte de 
Sant Andreu:LOT 2 Retransmissió activitats (festius, diades, altres)" a GERARD ROS 
ARAGÓ amb NIF 46352227M 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 7.986,00 € IVA inclòs i d'acord amb els 
preus unitaris ofertats, dels quals 6.600,00 € corresponen al preu net i 1.386,00 € a 
l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 1.197,90 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92521 0609; un 
import (IVA inclòs) de 6.788,10 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92521 0609. 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 330,00 euros i RETENIR la garantia definitiva 
del preu del contracte. REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini 
màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, 
formalitzi el contracte. DESIGNAR com a responsable del contracte a Manuel Enrique 
Carrere Navarro, adscrit al Departament de Comunicació del Districte de Sant Andreu. 
DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació, i Seguretat i Prevenció. 

18. – (3508/2018) Resolució de la Gerència del Districte de Sant Andreu, en data 
12.07.2022: CANCEL·LAR i/o RETORNAR a OSERMA 1992 OBRAS Y SERVICIOS SL amb 
NIF B60009602 i de conformitat amb el previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, la 
garantia definitiva d'import 3.621,12 euros, amb les dades que s'indiquen en aquest 
document, constituïda per respondre del compliment del contracte de les "Obres de 
reurbanització dels parterres del C/Cienfuegos, amb mesures de contractació pública 
sostenible", atès que s'ha complert satisfactòriament el contracte i ha finalitzat el 
termini de garantia. 

19. – (s/n) Resolució de la Gerència del Districte de Sant Andreu, en data 12.07.2022: 
INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d’impressió d’elements de 
comunicació del districte de Sant Andreu, amb mesures de contractació pública 
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sostenible, amb núm. de contracte 22002019, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 66.550,00 
euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 
121.000,00 euros, distribuït en els següents lots:  - LOT núm. 01, Impressió de 
material comunicatiu d’activitats municipals ordinàries derivades de campanyes 
institucionals, per un import de 33.275,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Impressió 
de material comunicatiu de diverses festes, esdeveniments i actes commemoratius, 
cicles organitzats pel districte, serveis i/o per entitats, per un import de 33.275,00 
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 55.000,00 euros i import de l'IVA de 11.550,00 euros; i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 27.709,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92521 0609, un import (IVA inclòs) de 
5.566,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/92521 0609, un import (IVA inclòs) de 27.709,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92521 0609, un 
import (IVA inclòs) de 5.566,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92521 0609; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE 
d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

20. – (22002381) Resolució de la Gerència del Districte de Sant Martí en data 13.07.2022: 
NICIAR amb núm. de contracte 22002381 l'expedient per a la contractació de 
Subministrament de dispensadors d'aigua (en règim de lloguer) projecte Refugi 
Climàtic al Districte de Sant Martí, basat en l'Acord Marc per al subministrament (en 
règim de lloguer) de dispensadors d'aigua per a les Gerències i Districtes, així com per 
a les diferents empreses i entitats que conformen el Sector Públic Dependent de 
l'Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 1900337 i exp. 0931/19, de 
conformitat amb la clàusula 16 de l'Acord Marc, procediment per a l'adjudicació de la 
contractació basada i el decret d'adjudicació de l'Acord Marc aprovat per la Comissió 
de Govern en data 20 de juliol de 2020. AUTORITZAR la despesa de 2.185,32 (IVA 
inclòs),; ADJUDICAR el contracte derivat de conformitat amb la proposta continguda 
en l'expedient i DISPOSAR la despesa a favor de ACQUAJET BLUE PLANET, SLU amb NIF 
B62117783, d'acord amb la seva proposició, i amb càrrec a les partides i als 
pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 
desglossament: un import (IVA inclòs) de 1.001,60 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22109/92011/0610; un import (IVA inclòs) 
de 1.183,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22109/92011/0610, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. Establir la durada del contracte des del 15 de 
juliol de 2022 al 14 de juliol de 2023. DESIGNAR com a responsable del contracte la 
Sra. Cristina Cerdà, adscrita al departament de Recursos Interns del districte de Sant 
Martí. 
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21. – (22001910) Resolució de la del en data 13.07.2022: INICIAR l'expedient per a la 
contractació de "serveis de manteniment integral de l'edifici disseny Hub Barcelona", 
amb núm. de contracte 22001910, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 
del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 1.159.267,46 euros 
(IVA inclòs) i un valor estimat de 2.107.759,03 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 958.072,28 
euros i import de l'IVA de 201.195,18 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 487.527,54 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/21200/33314 1421, un import (IVA inclòs) de 579.633,73 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/21200/33314 
1421, un import (IVA inclòs) de 92.106,19 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/21200/33314 1421; condicionada a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 

22. – (s/n) Resolució de la Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports, en 
data 14.07.2022: APROVAR, d'acord amb l'article 96.1 del Reglament general de la Llei 
de contractes de les administracions públiques, el reajustament de les anualitats del 
contracte 22000142-001 que té per objecte la contractació del servei especialitzat en 
antrozoologia per al Departament de Gestió i Protecció dels Animals de l’Ajuntament 
de Barcelona en relació als animals de companyia del CAACB; adjudicat a l'empresa 
PAULA CALVO SOLER, amb NIF 46352932C, d'acord amb els informes i documentació 
que consta en l'expedient. REAJUSTAR LES ANUALITATS de l'autorització i disposició 
de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 1.714,17 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: incrementar un import de 1.714,17 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 0300; minorar un import de 
1.714,17 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/16911 0300; incrementar un import de 1.714,17 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 0300; 
minorar un import de 1.714,17 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/16911 0300, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual. 

23. – (20000105-005) Resolució de la Gerència Municipal en data 15.07.2022: ALLIBERAR la 
disposició de la despesa del contracte 20000105-005 que té per objecte "Lloguer de 
cabines sanitàries portàtils i urinaris de peu, inclosa la seva instal·lació, neteja, 
manteniment i retirada, per a festes, activitats i esdeveniments, així com per a la 
prevenció de conductes", per un import de 39.583,77 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 39.583,77 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22717/15344 0601. 

24. – (22002405) Resolució de la Gerència del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en data 
20.07.2022: ATESES les precedents actuacions, i en ús de les facultats delegades a 
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aquesta Gerència per Decret d'Alcaldia de 15.06.2019, RESOLC: INICIAR l'expedient 
per a la contractació del Subministrament i instal·lació de 4 dispensadors d'aigua (en 
règim de lloguer) a les dependències del Districte i altres equipaments, derivat de 
l'Acord Marc ( contracte núm. 19003371 / expedient núm. 0931/19 ) per al 
Subministrament de dispensadors d'aigua ( en règim de lloguer ) tant a les Gerències i 
Districtes com a les diferents empreses i entitats que conformen el Sector Públic 
dependent de l'Ajuntament de Barcelona; ADJUDICAR el present contracte basat en 
ACORD MARC, a favor de AQUADIRECT BLUE PLANET SL amb NIF B62117783 per un 
preu màxim de 926,40 euros (IVA inclòs), amb el següent desglossament: import net 
765,62 euros, tipus impositiu del 21% d'IVA, import de l'IVA de 160,78 euros, d'acord 
amb les condicions establertes al PCAP i al PPT; AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada 
despesa a favor de l'empresa adjudicatària AQUADIRECT BLUE PLANET SL amb NIF 
B62117783 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 386,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/20500/92011 0605; un 
import (IVA inclòs) de 540,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/20500/92011 0605, condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; ESTABLIR la durada del 
contracte fins el 31 de juliol de 2023 DESIGNAR COM A RESPONSABLE DEL 
CONTRACTE AL Sr. Jordi Aguilar Montferrer 

25. – (22000140-001) Resolució de la Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i 
Esports en data 20.07.2022: APROVAR, d'acord amb l'article 96.1 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, el reajustament de 
les anualitats del contracte 22000140-001 que té per objecte els "Serveis de 
bugaderia pel Centre d'Acollida d'Animals de Companyia" adjudicat a l'empresa 
SUARA INSERCIO EMPRESA INSERCIÓ SL, amb NIF B65463713, d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. REAJUSTAR LES ANUALITATS de 
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
2.470,76 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: incrementar un import de 2.470,76 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/16911 0300; minorar un import de 2.470,76 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 0300; incrementar un 
import de 2.470,76 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/16911 0300; minorar un import de 2.470,76 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 0300, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici 
posterior a l'actual 

26. – (22002463) Resolució de la Gerència del Districte de Ciutat Vella en data 20.07.2022: 
Efectuar una selecció de dispensadors d'aigua i la dessignació de les empreses que 
durant la fase de contractació derivada realitzaran el subministrament dels models 
seleccionats. INICIAR l'expedient per a la contractació de Subministrament i 
instal·lació de 9 dispensadors d'aigua (en règim de lloguer) a les dependències del 
Districte i altres equipaments, derivat de l'Acord Marc num.19003371, amb núm. de 
contracte 22002463, com a contractació basada de l'ACORD MARC PER Acord Marc 
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subministrament dispensadors d'aigua, amb núm. de contracte 19003371-002, amb 
un pressupost base de licitació de 2.142,43 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
1.770,60 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i el document de 
licitació corresponent a la present contractació; ADJUDICAR el present contracte basat 
en ACORD MARC, per un preu màxim de 2.142,43 (IVA inclòs), d'acord amb les 
condicions establertes al PCAP i al PPT i fins el termini màxim de 12 mesos; 
AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada despesa a favor de l'empresa adjudicatària 
ACQUAJET BLUE PLANET, SLU amb NIF B62117783 i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 1.249,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/20500/92011 0601; un import (IVA inclòs) de 892,68 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/20500/92011 
0601, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. 

27. – (22001977-001) Resolució de la Gerència de Recursos en data 21.07.2022: 
MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el contracte 22001977-001 
que té per objecte el subministrament de 24 dispensadors d'aigua en garrafes DAG 
(en règim de lloguer) per als treballadors i treballadores, així com usuaris, de diferents 
edificis adscrits a la Gerència de Recursos, adjudicat a l'empresa EDEN SPRINGS 
ESPAÑA SA, amb NIF A62247879, en el sentit d'ampliar el seu import màxim en 
3.165,00 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 2.110,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec 
a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 1.918,18 euros i import IVA de 191,82 amb tipus impositiu 10,00% a l'aplicació 
pressupostària D/22601/93314 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 1.055,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 959,09 euros i import IVA de 95,91 amb 
tipus impositiu 10,00% a l'aplicació pressupostària D/22601/93314 0705. 

28. – (22000859L01) Resolució de la Gerència Municipal en data 21.07.2022: ADJUDICAR el 
LOT 1 del contracte núm. 22000859L01, que té per objecte el subministrament de 
vestuari per als conductors/a del Parc Mòbil, a ORIOL SOSPEDRA ROCA, amb NIF 
38082919W, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa, per un import màxim de 32.105,90 € IVA inclòs i d'acord amb els 
preus unitaris ofertats, dels quals 26.533,80 € corresponen al preu net i 5.572,10 € a 
l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 14.875,32 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22104/92011 0705; un 
import (IVA inclòs) de 17.230,58 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22104/92011 0705. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 3 dies hàbils 
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següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, procedeixi a la formalització 
del contracte que s'efectuarà mitjançant la firma d'acceptació de l'empresa 
adjudicatària. DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Josep Redondo 
Laporta. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

29. – (22000859L02) Resolució de la Gerència Municipal en data 21.07.2022: ADJUDICAR el 
LOT 2 del contracte núm. 22000859L02, que té per objecte el subministrament de 
vestuari per al personal subaltern del Servei de Consergeria, a SAMOE BLUE SOCIEDAD 
LIMITADA, amb NIF B65870974, de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en 
ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 9.797,37 € IVA 
inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 8.097,00 € corresponen al 
preu net i 1.700,37 € a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 5.246,56 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22104/92011 
0705; un import (IVA inclòs) de 4.550,81 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 
i a l'aplicació pressupostària D/22104/92011 0705. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 3 dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, procedeixi a la formalització 
del contracte que s'efectuarà mitjançant la firma d'acceptació de l'empresa 
adjudicatària. DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Josep Redondo 
Laporta. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

30. – (22000859L03) Resolució de la Gerència Municipal en data 21.07.2022: ADJUDICAR el 
LOT 3 del contracte núm. 22000859L03, que té per objecte el subministrament de 
vestuari per al personal d'atenció interna, a SAMOE BLUE SOCIEDAD LIMITADA amb 
NIF B65870974, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda 
en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada 
l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 3.352,91 € IVA inclòs i d'acord amb 
els preus unitaris ofertats, dels quals 2.771,00 € corresponen al preu net i 581,91 € a 
l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 1.171,28 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22104/92011 0705; un 
import (IVA inclòs) de 2.181,63 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22104/92011 0705. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 3 dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, procedeixi a la formalització 
del contracte que s'efectuarà mitjançant la firma d'acceptació de l'empresa 
adjudicatària. DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Josep Redondo 
Laporta. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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31. – (22002430) Resolució de la Gerència Municipal en data 21.07.2022: INICIAR 
l'expedient per a la contractació dels serveis professionals de representació i defensa 
jurídica de l'Ajuntament de Barcelona en els procediments judicials contra sancions 
imposades per infraccions de trànsit i en judicis verbals davant la jurisdicció civil en 
reclamació de danys com a conseqüència d'accidents de trànsit", amb núm. de 
contracte 22002430, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 121.000,00 euros (IVA 
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 230.000,00 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; DECLARAR la improcedència de la revisió de preus 
ateses les característiques del contracte. AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb 
pressupost net 100.000,00 euros i import de l'IVA de 21.000,00 euros; i amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 50.416,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22604/92014 0705, un import (IVA inclòs) de 60.500,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22604/92014 0705, un import (IVA inclòs) de 10.083,33 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22604/92014 0705; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. 

32. – (s/n) Resolució de la Gerència Municipal en data 21.07.2022: Adjudicar a Laberit 
Sistemas, SL el contracte relatiu a l'arrendament de la plataforma hardware i els 
serveis necessaris d'Oficina Tècnica per mantenir i evolucionar el servei Open Data 
BCN (Dades Obertes de l'Ajuntament de Barcelona), per als exercicis 2022-2024, i per 
un import de 112.455,58 euros (IVA inclòs). 

33. – (s/n) Resolució de la Gerència Municipal en data 21.07.2022: Adjudicar a Business 
Strengths Engineering, SL el contracte relatiu al servei d'assistència tècnica i suport 
jurídic i logístic en la tramitació dels processos de gestió d'expedients sancionadors 
vinculats a l'Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d'animals i normativa 
concordant del departament de Gestió i Protecció dels Animals de Barcelona, per als 
exercicis 2022-2024, i per un import de 90.982,32 euros (IVA inclòs). 

34. – (20174037) Resolució de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció en data 
21.07.2022: Cancel·lar i retornar a Equihealth Veterinarios, SL la garantia definitiva 
d'import 7.600,00 euros constituïda per respondre del compliment del contracte 
relatiu a l'assistència veterinària als cavalls i gossos de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona, l'adquisició de productes farmacèutics i sanitaris i altres prestacions i el 
servei de ferramenta dels cavalls, amb càrrec a l'exercici 2022. 

35. – (20174245) Resolució de la Gerència de Seguretat i Prevenció en data 21.07.2022: 
Cancel·lar i retornar a Sagres, SL la garantia definitiva d'import 163.562,48 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a l'adquisició i gestió 
de la Uniformitat Bàsica Operativa (UBO) per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb 
càrrec a l'exercici 2022. 
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36. – (20003126-002) Resolució de la Gerència del Districte de Sant Martí en data 
25.07.2022: ALLIBERAR la disposició de la despesa del contracte 20003126-002 que té 
per objecte "Serveis mèdics preventius d'ambulàncies", per un import de 6.000,00 
euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 6.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/33811 0610, atès 
que el contracte és per preus unitaris i que la despesa durant el primer semestre de 
2022 ha estat inferior a la prevista inicialment. 

37. – (22002463-001) Resolució de la Gerència del Districte de Ciutat Vella en data 
26.07.2022: MODIFICAR, a l'empara de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el decret 
d'adjudicació del contracte 22002463 que té per objecte el Subministrament i 
instal·lació de 9 dispensadors d'aigua, en règim de lloguer, a les dependències del 
Districte i altres equipaments, en el sentit d'esmenar la durada del contracte: 
"ESTABLIR la durada del contracte des del 4 d'agost de 2022 fins al 3 d'agost de 2023". 
NOTIFICAR la modificació a l'Adjudictàri/a. 

38. – (21002025) Resolució de la Gerència del Districte de Sants-Montjuïc en data 
26.07.2022: ANUL·LAR part de l'AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la despesa del 
contracte núm 21002025 que té per objecte SERVEIS POSTALS, LOT 1: PRODUCTES 
AMB SEGUIMENT D'INFORMACIÓ DEL DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 2.125,35 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22201/92011 0603, adjudicat a l'empresa RECERCA I 
DESENVOLUPAMENT EMPR, amb NIF B60261815. 

39. – (21002979) Resolució de la Gerència del Districte de Sants-Montjuïc en data 
26.07.2022: ANUL·LAR part de l'AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la despesa del 
contracte núm 21002979 que té per objecte Serveis postals, LOT 2: Productes postals 
bàsics del Districte Sants- Montjuïc amb càrrec a l'aplicació pressupostària i 
pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 6.650,97 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22201/92011 
0603, adjudicat a l'empresa RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPR, amb NIF 
B60261815. 

40. – (21002432) Resolució de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció en data 
27.07.2022: MODIFICAR el model de faixes de protecció lumbar que formen part del 
contracte 21002432, amb objecte el subministrament de faixes de protecció lumbar 
per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, d'acord amb les previsions del plec de 
prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible; atès que ha 
quedat acreditat que el desabastament del producte és per l'obsolescència del model 
de faixes SPIDI LUMBAR BIOMECHANIC, causes no imputables a l'adjudicatari, ni a 
l'Administració. Tenint en compte que l'empresa manifesta el seu compromís de 
realitzar l'entrega del subministrament objecte d'aquest contracte en les condicions 
fixades en la seva oferta i amb el compliment estricte de les condicions establertes als 
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plecs administratiu i tècnic que regulen aquesta licitació, s'accepta la modificació del 
model proposat per l'empresa adjudicatària SPIDI LUMBAR BIOMECHANIC al model 
TUCANO URBANO CINTUKA 2G BLACK amb unes característiques tècniques similars o 
superiors, mantenint el preu acordat. 

41. – (22002622) Resolució de la Gerència del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en data 
27.07.2022: ADJUDICAR el contracte que té per objecte el mateniment del sistema de 
gestió automatitzada i seguiment per control remot del funcionament de la 
instal·lació de calefacció de la Casa Orlandai a favor de ORPHEUS SOLUTIONS S.L. amb 
NIF B55320311, per un preu de 2.405,48 euros amb el següent desglossament: import 
net 1.988,00 euros, tipus impositiu del 21% d'IVA, import de l'IVA de 417,48 euros. 
ESTABLIR la vigència d'aquest contracte a partir de l'1-9-2022, o de la seva data 
d'aprovació si aquesta fos posterior, fins a la finalització de totes les actuacions que 
se¿n deriven, establint en tot cas com a data màxima de vigència el 31-8-2023. 
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Albert Viñals Baulenas. AUTORITZAR 
i DISPOSAR l'esmentada quantitat a favor de l'empresa adjudicatària amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i pressupostos següents: 1.151,92 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/93314 0605 
condicionat a l'existència de crèdit suficient i adequat; 1.253,56 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/93314 0605. 

42. – (22002366) Resolució de la Gerència del Districte de Sant Martí en data 27.07.2022: 
INICIAR l'expedient per a la contractació de "Subministrament i col·locació de carpes 
desmuntables i els seus elements addicionals (il·luminació) al Districte de Sant Martí 
de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.", amb 
núm. de contracte 22002366, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert simplificat abreujat, amb un pressupost base de licitació de 
15.670,71 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat 
de 28.492,20 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 12.951,00 euros i import de l'IVA de 2.719,71 euros; i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 6.121,39 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/20500/43341 0610, un import (IVA inclòs) de 
9.549,32 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/20500/43341 0610; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. 

43. – (22000241) Resolució de la Gerència Municipal en data 27.07.2022: EXCLOURE de la 
licitació del contracte núm. 22000241 que té per objecte "Producció i lliurament de 
productes de marxandatge per a la promoció de les campanyes de comunicació de la 
Direcció de Comunicació de l'Ajuntament de Barcelona" a l'empresa EUROCEBRIAN 
amb NIF B97199806 per no esmenar el requeriment efectuat en data 13 de juny del 
2022. ADJUDICAR el contracte núm. 22000241, que té per objecte "Producció i 
lliurament de productes de marxandatge per a la promoció de les campanyes de 
comunicació de la Direcció de Comunicació de l'Ajuntament de Barcelona" a l'empresa 
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PUBLIREM SL amb NIF B59921627 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 139.000,00 € IVA inclòs, dels 
quals 114.876,03 € corresponen al preu net i 24.123,97 € a l'IVA. DISPOSAR a favor de 
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 53.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0705; un import (IVA inclòs) de 45.000,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92522 0705; un import (IVA inclòs) de 35.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0705; un 
import (IVA inclòs) de 6.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 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 5.743,80 euros. FORMALITZAR el contracte 
en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per 
part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan 
hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i 
no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte a la Sra. ASSUMPTA BISBAL ADORNA. DONAR COMPTE 
d'aquesta resolució a la Comissió PRESIDENCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 
PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I PREVENCIÓ. 

44. – (21003684L03) Resolució de la Gerència Municipal en data 27.07.2022: EXCLOURE de 
la licitació del contracte núm. 21003684L03 que té per objecte "Serveis d'streaming i 
accessibilitat del Dte de Sant Andreu: LOT 3 Subtitulació" a ANMAMATO-DARIPE SL 
amb NIF B 55014674, per manca d'informació i justificació per explicar la proposta de 
preu, considerada desproporcionada, segons descriu l'informe tècnic d'adjudicació. 
ADJUDICAR el contracte a SUBTIL.COMINICACIO I ACCESIBILITAT amb NIF J64963390 
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 23.861,20 € IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels 
quals 19.720,00 € corresponen al preu net i 4.141,20 € a l'IVA. DISPOSAR a favor de 
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 3.579,18 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92521 0609; un import (IVA inclòs) de 20.282,02 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/92521 0609. 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 986,00 euros. REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, 
en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de 
l'adjudicació, formalitzi el contracte. DESIGNAR com a responsable del contracte 
Manuel Enrique Carrere Navarro, adscrit al Departament de Comunicació del Districte 
de Sant Andreu,. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, 
Drets de ciutadania, Participació, i Seguretat i Prevenció. 
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45. – (19004226-005) Resolució de la Gerència del Districte de Les Corts en data 
28.07.2022: ALLIBERAR PART DE L'AUTORITZACIO I DE LA DISPOSICIO DE LA DESPESA 
del contracte núm. 19004226-005 que té per objecte el servei de disseny gràfic, 
adaptació d'originals i maquetació dels elements de comunicació que donin suport al 
Departament de Comunicació del Districte de les Corts, amb mesures de contractació 
pública sostenible, per un import de 6.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 6.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/0604/22610/92521, ADJUDICAT a l'empresa PRODUCCIONES MIC, 
S.L. i NIF B24301871, ja que la previsió de la despesa per l'any 2022 serà inferior a la 
inicialment prevista, d'acord amb la clàusula núm.2.1 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 

46. – (22002404) Resolució de la Gerència de Recursos en data 28.07.2022: ADJUDICAR el 
contracte que té per objecte "Lloguer d'un furgó elèctric adaptat a les necessitats del 
Centre d'Acolliment d'Animals de Companyia de l'Ajuntament de Barcelona" a favor 
de MOVELCO MOBILITY, S.L. amb NIF B27784248, per un preu de 6.352,50 euros amb 
el següent desglossament: import net 5.250,00 euros, tipus impositiu del 21% d'IVA, 
import de l'IVA de 1.102,50 euros. ESTABLIR la durada del contracte fins al 
28/02/2023. DESIGNAR com a responsable del contracte al/a la Sr./a. Josep Redondo 
Laporta. AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada quantitat a favor de l'empresa 
adjudicatària amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i pressupostos següents: 
2.117,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/92011 0705; 4.235,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/92011 0705. 

47. – (22000576) Resolució de la Gerència del Districte de Sant Martí en data 28.07.2022: 
EXCLOURE la empresa FRANCISCO JAVIER TOLEDO SOLER, per no presentar en termini 
una justificació de valors anormals o desproporcionats. ADJUDICAR el contracte núm. 
22000576, que té per objecte "Serveis de coordinació de seguretat i salut de 
l'execució de diverses obres al Districte de Sant Martí de Barcelona amb mesures de 
contractació pública sostenible" a ASSIST.COORD.DE SEGURETAT SL amb NIF 
B67235226 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 23.377,20 € IVA inclòs, dels quals 19.320,00 € 
corresponen al preu net i 4.057,20 € a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent:; un import (IVA 
inclòs) de 1.327,27 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/63248/15131 0610; un import (IVA inclòs) de 3.493,63 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/61171/15344 
0610; un import (IVA inclòs) de 3.464,33 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 
i a l'aplicació pressupostària D/63248/15131 0610; un import (IVA inclòs) de 6.149,22 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/63220/93314 0610; un import (IVA inclòs) de 2.787,84 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/61116/15341 0610; un 
import (IVA inclòs) de 6.154,91 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/61171/15344 0610. CONDICIONAR la seva realització a 
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l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 3 dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el 
contracte a les dependències del Districte de Sant Martí. DESIGNAR com a 
responsable del contracte Blai Collado Botigué del Departament d'Obres i 
Manteniment del Districte de Sant Martí. ALLIBERAR la quantitat de 14.880,74 euros 
(IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 851,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/63248/15131 0610; un import (IVA inclòs) de 2.218,58 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/63248/15131 
0610; un import (IVA inclòs) de 3.284,24 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 
i a l'aplicació pressupostària D/63220/93314 0610; un import (IVA inclòs) de 1.404,82 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/61116/15341 0610; un import (IVA inclòs) de 2.579,14 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/61171/15344 0610; un 
import (IVA inclòs) de 4.542,92 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/61171/15344 0610. DONAR COMPTE d'aquesta resolució 
a la Comissió. 

48. – (21001780-001) Resolució de la Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i 
Esports en data 28.07.2022: PRORROGAR per un període comprès des del 06.08.2022 
fins el 05.08.2023, el contracte 21001780-001 que té per objecte "l'assessoria integral 
(legal, tècnica i econòmic financera) i la secretaria tècnica de la Comissió Tècnica de 
Valoració, òrgan gestor del Mecanisme per a l'Energia Sostenible de Barcelona" 
adjudicat a l'empresa UTE CARTAGO-ADDENDA-ROCA JUNYENT, amb NIF U06970107, 
per un import total de 128.889,20 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 76.627,28 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 63.328,33 euros i import IVA de 13.298,95 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/91224 0300, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
52.261,92 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 
43.191,67 euros i import IVA de 9.070,25 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22610/91224 0300. DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

49. – (22002568) Resolució de la Gerència del Districte de Sant Martí en data 29.07.2022: . 
INICIAR l'expedient per a la contractació de Subministrament de dispensadors d'aigua 
(en règim de lloguer) per diferents equipaments del districte de Sant Martí, basat en
l'Acord Marc num. 1900337 per al subministrament (en règim de lloguer) de 
dispensadors d'aigua per a les Gerències i Districtes, així com per a les diferents 
empreses i entitats que conformen el Sector Públic Dependent de l'Ajuntament de 
Barcelona, amb núm. de contracte 22002568, com a contractació basada de l'ACORD 
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MARC PER Subministrament (en règim de lloguer) dispensadors aigua 2022-2023, amb 
núm. de contracte 1900337, amb un pressupost base de licitació de 1.418,64 euros 
(IVA inclòs) i un valor estimat de 1.172,43 euros; APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades i el document de licitació corresponent a la present 
contractació; ADJUDICAR el present contracte basat en ACORD MARC, per un preu 
màxim de 1.418,64 (IVA inclòs), d'acord amb les condicions establertes al PCAP i al 
PPT i fins el termini màxim de 12 mesos; AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada 
despesa a favor de l'empresa adjudicatària ACQUAJET BLUE PLANET, SLU amb NIF 
B62117783 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 827,54 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22109/92011 0610; un 
import (IVA inclòs) de 591,10 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22109/92011 0610, condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 

50. – (22002601) Resolució de la Gerència del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en data 
29.07.2022: ADJUDICAR el contracte que té per objecte el subministrament 
mitjançant arrendament sense opció de compra i el Manteniment de dos equips 
multifuncionals per impressió, escaneig i còpia de documents a favor de GENERAL 
MACHINES TECHNOLOGY, S.L. amb NIF B91509281, per un preu de 11.584,89 euros 
amb el següent desglossament: import net 9.574,29 euros, tipus impositiu del 21% 
d'IVA, import de l'IVA de 2.010,60 euros. ESTABLIR la vigència d'aquest contracte a 
partir de la seva data d'aprovació fins a la finalització de totes les actuacions que se¿n 
deriven, establint en tot cas com a data màxima de vigència el 31-12-2022. DESIGNAR 
com a responsable del contracte al Sr. Jordi Aguilar Montferrer. AUTORITZAR i 
DISPOSAR l'esmentada quantitat a favor de l'empresa adjudicatària amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i pressupostos següents: 3.861,63 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/20500/92011 0605; 
7.723,26 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/20500/92011 0605 condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient,. 

51. – (22002646) Resolució de la Gerència del Districte de Ciutat Vella en data 29.07.2022: 
ADJUDICAR el contracte que té per objecte "Redacció d'un estudi de senyalització del 
Districte de Ciutat Vella, definint la materialització i l'òptima ubicació." a favor de 
FUNDAC PRIVADA ELISAVA ESCOLA UNIV amb NIF G63210215, per un preu de 
15.560,60 euros amb el següent desglossament: import net 12.860,00 euros, tipus 
impositiu del 21% d'IVA, import de l'IVA de 2.700,60 euros. ESTABLIR la durada del 
contracte en 8 mesos. DESIGNAR com a responsable del contracte al/a la Sr./a. JOSEP 
M COLL ESTRUGA. AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada quantitat a favor de 
l'empresa adjudicatària amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i pressupostos 
següents: 7.260,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92011 0601; 8.300,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0601,condicionada a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 

52. – (22002044) Resolució de la Gerència del Districte de Nou Barris en data 29.07.2022: 
INICIAR l'expedient per a la contractació de "CONSTRUCCIÓ CAL.LISTÈNIA A LA ZONA 
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CENTRAL DE LA VIA FAVÈNCIA AL BARRI DE CANYELLES.DISTRICTE DE NOU BARRIS", 
amb núm. de contracte 22002044, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 
del procediment obert simplificat, amb un pressupost base de licitació de 198.924,74 
euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 180.840,67 euros; APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives particulars regulador 
del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR 
l'esmentada quantitat, amb pressupost net 164.400,61 euros i import de l'IVA de 
34.524,13 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 65.328,03 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/61116/15344 0608, un 
import (IVA inclòs) de 133.596,71 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/61116/15344 0608; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 

53. – (22000862-001) Resolució de la Gerència del Districte de Sant Andreu en data 
01.08.2022: APROVAR, d'acord amb l'article 96.1 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, el reajustament de les anualitats del 
contracte 22000862-001 que té per objecte Serveis auxiliars, control accessos i suport 
a les activitats de la Seu del Districte de Sant Andreu, i serveis associats per als anys 
2022-2023, adjudicat a l'empresa GOLD CONSULTING BCN S.L., amb NIF B67952796, 
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. REAJUSTAR la 
durada del contracte des del 25 de juliol de 2022 i fins al 23 de juliol de 2023. 
REAJUSTAR LES ANUALITATS de l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 6.098,40 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: incrementar un 
import de 6.098,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92011 0609; (A2) minorar un import de 6.098,40 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 
0609; (A1N) incrementar un import de 6.098,40 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0609; (D2) minorar un import 
de 6.098,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/92011 0609, (D1N) condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el pressupost de l'exercici posterior a l'actual. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que 
formalitzi el reajustament del contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des 
de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, i Seguretat i Prevenció.. 

54. – (21001705-002) Resolució de la Gerència de Recursos en data 04.08.2022: 
MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP i per increment de les 
necessitats, el contracte 21001705-002 que té per objecte la contractació dels serveis 
de retoc i tractament d'imatges per llibres i documents editats per l'Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant la Direcció de Serveis Editorials , adjudicat a l'empresa XPS ARTS 
FINALS SL, amb NIF B60838893, per un import màxim de 5.989,50 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 
5.989,50 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 4.950,00 
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euros i import IVA de 1.039,50 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/22703/92012 0705. FIXAR en 247,50 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 a l'adjudicatari 
per tal que comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 
dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

55. – (22001751) Resolució de la Gerència del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en data 
05.08.2022: INICIAR l'expedient per a la contractació de de les obres d'instal·lacions 
de càmares de seguretat a tres equipaments del Districte de Sarrià- Sant Gervasi amb 
mesures de contractació sostenible, núm. de contracte 22001751, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert simplificat, amb un 
pressupost base de licitació de 90.039,09 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
81.853,72 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i el plec de 
clàusules administratives particulars regulador del contracte; CONVOCAR la licitació 
per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 
74.412,47 euros i import de l'IVA de 15.626,62 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 13.780,85 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/63220/93314 0605, un import (IVA inclòs) de 76.258,24 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/63220/93314 
0605; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. 

56. – (0438/19) Resolució de la Gerència de Recursos en data 05.08.2022: CANCEL·LAR i 
RETORNAR a Dante Bits, SL la garantia definitiva d'import 694,20 euros constituïda per 
respondre del compliment del contracte relatiu a la gestió i manteniment de la pàgina 
web del CESB per als anys 2019 i 2020. 

57. – (22002573) Resolució de la Gerència Municipal en data 08.08.2022: INICIAR 
l'expedient per a la contractació de "Subministrament i arrendament per a l'ús (sense 
opció de compra) d'equips per a la reproducció, escaneig i impressió de documentació 
en diferents direccions, departaments i equipaments del Districte de Gràcia, amb 
mesures de contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 22002573, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert simplificat, 
amb un pressupost base de licitació de 72.672,60 euros (IVA inclòs) i un valor estimat 
de 137.832,00 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 60.060,00 euros i import de l'IVA de 12.612,60 euros; i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 36.336,30 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/20500/92011 0606, un import (IVA inclòs) de 
36.336,30 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/20500/92011 0606; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà 
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l'exercici següent a la seva autorització. DECLARAR la improcedència de la revisió de 
preus per la tipologia del contracte. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió 
d'Economia i Hisenda. 

58. – (22001787L01) Resolució de la Gerència Municipal del Districte de Les Corts en data 
08.08.2022: ADJUDICAR el contracte núm. 22001787L01, que té per objecte els 
serveis de suport tècnic audiovisual i subtitulació simultània per als actes del consell 
de Districte, audiències públiques, comissions consultives, consells de barri i consells 
sectorials del Districte, així com la gestió de la plataforma de la sala virtual de 
l'Ajuntament de Barcelona, el manteniment preventiu 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 amb mesures de contractació pública 
sostenible, a favor de l'empresa ELECTRO ACUSTICA CONDAL, S.A. amb NIF 
A08866592 de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa, per un import màxim de 8.131,20 € IVA inclòs i d'acord amb els 
preus unitaris ofertats, dels quals 6.720,00 € corresponen al preu net i 1.411,20 € a 
l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 2.117,50 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/92011; un 
import (IVA inclòs) de 6.013,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/0604/22719/92011. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 336,00 euros. REQUERIR a l'empresa 
adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció 
de la notificació de l'adjudicació, formalitzi el contracte de forma telemàtica. 
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Amadeo Silva López, i DONAR 
COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

59. – (22001313L01) Resolució de la Gerència Municipal en data 08.08.2022: ADJUDICAR el 
contracte núm. 22001313L01, que té per objecte "Servei d'impressió d'elements 
comunicatius d'impressió digital sobre paper o altres suports, per la distribució pròpia 
del Districte a la ciutadania i/o equipaments i entitats del territori" a UAN-TU-TRI, S.L. 
amb NIF B61505566 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 35.090,00 € IVA inclòs i d'acord amb els preus 
unitaris ofertats, dels quals 29.000,00 € corresponen al preu net i 6.090,00 € a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 11.696,67 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0601; un 
import (IVA inclòs) de 23.393,33 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0601. 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 1.450,00 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 
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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 Núria Pascual Bruna. 

60. – (22001787L02) Resolució de la Gerència Municipal en data 08.08.2022: EXCLOURE de 
la licitació a l'empresa SUBTIL. COMUNICACIÓ I ACCESSIBILITAT SCP, S.L. amb CIF 
J64963390, per no estar inscrita en el RELI o ROLECE, d'acord amb l'establert en la 
clàusula núm. 7 del Plec de Clàusules administratives en relació en l'article 159.4 
apartat a) de la LCSP. ADJUDICAR el contracte núm. 22001787L02, que té per objecte 
els serveis de suport tècnic audiovisual i subtitulació simultània per als actes del 
consell de Districte, audiències públiques, comissions consultives, consells de barri i 
consells sectorials del Districte, així com la gestió de la plataforma de la sala virtual de 
l'Ajuntament de Barcelona, el manteniment preventiu 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 amb mesures de contractació pública 
sostenible, a favor de l'empresa FUERA DE CAMPO PRODUCCIONES, S.L. amb NIF 
B66308073 de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa, per un import màxim de 20.691,00 € IVA inclòs i d'acord amb els 
preus unitaris ofertats, dels quals 17.100,00 € corresponen al preu net i 3.591,00 € a 
l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 5.747,50 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/92011; un 
import (IVA inclòs) de 14.943,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/0604/22719/92011. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 855,00 euros i RETENIR la garantia definitiva 
del preu del contracte. REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini 
màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, 
formalitzi el contracte de forma telemàtica. DESIGNAR com a responsable del 
contracte al Sr. Amadeo Silva López, i DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la 
Comissió Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

61. – (22000176L02) Resolució de la Gerència Municipal en data 08.08.2022: ADJUDICAR el 
contracte núm. 22000176L02, que té per objecte "Servei de càtering actes 
institucionals" a INVERSIONES EL AVILA 88 SL amb NIF B66256322 de conformitat amb 
la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la 
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un 
import màxim de 98.318,00 € IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels 
quals 88.180,00 € corresponen al preu net i 10.138,00 € a l'IVA. DISPOSAR a favor de 
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 28.676,09 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22601/91222 0705; un import (IVA inclòs) de 49.159,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22601/91222 0705; un import (IVA inclòs) de 20.482,91 euros a l'exercici 
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pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22601/91222 0705. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim 
de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa 
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. FIXAR l'import de la 
garantia definitiva en 4.409,00 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del 
contracte. DESIGNAR com a responsable del contracte JOAQUIM ROMAÑACH
PLANELLA. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

62. – (22001313L02) Resolució de la Gerència Municipal en data 08.08.2022: ADJUDICAR el 
contracte núm. 22001313L02, que té per objecte "Impressió d'elements físics de 
comunicació en altres suports per instal·lar a espais públics del districte" a VILAR 
ABELLA SL amb NIF B60889276 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 16.940,00 € IVA inclòs i d'acord amb els 
preus unitaris ofertats, dels quals 14.000,00 € corresponen al preu net i 2.940,00 € a 
l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 5.646,67 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0601; un 
import (IVA inclòs) de 11.293,33 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0601. 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 700,00 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 
Núria Pascual Bruna. 

63. – (190300001) Resolució de la Gerència del Districte de Nou Barris en data 10.08.2022: 
CANCEL·LAR i/o RETORNAR a SGS Tecnos, SA la garantia definitiva d'import 3.175,22 
euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a l'assistència 
tècnica del seguiment i coordinació de les actuacions de manteniment de l'espai urbà 
al Districte de Nou Barris, any 2019, amb càrrec a l'exercici 2022. 

64. – (0922/18) Resolució de la Gerència del Districte de Nou Barris en data 10.08.2022: 
CANCEL·LAR i/o RETORNAR a Espai d'Anàlisi Social, SL la garantia definitiva d'import 
483,59 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a la 
dinamització del procés participatiu per a la definició urbanística del solar situat al 
carrer Pintor Alzamora i el camp de futbol Damm, amb càrrec a l'exercici 2022. 



23/53
CCM 8/22 Presidencia

65. – (21003009L01) Resolució de la Gerència de Recursos en data 10.08.2022: DECLARAR 
DESERT el procediment obert ordinari, per a l'adjudicació del contracte núm. 
21003009L01 que té per objecte Anàlisi de conservació preventiva dels fons de 301 
caixes custodiades a l'Arxiu Municipal Districte de l'Eixample (AMDE), de 227 caixes 
custodiades a l'Arxiu Municipal Districte de Les Corts (AMDC), de 304 caixes 
custodiades a l'Arxiu Municipal Districte Sarrià-Sant Gervasi (AMDSG) i de 308 caixes 
custodiades a l'Arxiu Municipal Districte de Nou Barris (AMDNB). Lot 1, per no haver-
se presentat cap oferta; ANUL.LAR l'AUTORITZACIÓ DE DESPESA per un import de 
38.002,47 euros (TRENTA-VUIT MIL DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS), amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent:. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

66. – (20004213-002) Resolució de la Gerència de Recursos en data 10.08.2022: ALLIBERAR 
l'autorització i la disposició de la despesa del contracte 20004213-002 que té per 
objecte les despeses del Servei de correcció i traducció de textos i l'assessorament 
lingüístic i sociolingüístic pel Departament d'Internet de la Direcció de Comunicació 
Digital, per un import de 75.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i 
pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 75.000,00 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92523 
0705. 

67. – (22000518) Resolució de la Gerència de Recursos en data 12.08.2022: ADJUDICAR el 
contracte núm. 22000518, que té per objecte la contractació dels serveis d'edició del 
llibret recopilatori de les biografies i fotografies de les persones i entitats guardonades 
i del material audiovisual per a l'acte de lliurament de les medalles d'honor de 
Barcelona" a PRODUCCIONES MIC S.L amb NIF B24301871 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 
18.125,80 € IVA inclòs, dels quals 14.980,00 € corresponen al preu net i 3.145,80 € a 
l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent:; un import (IVA inclòs) de 9.062,90 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22601/91221 0705; un 
import (IVA inclòs) de 9.062,90 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22601/91221 0705. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 3 dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació formalitzi el contracte, 
mitjançant la firma d'acceptació de l'empresa adjudicatària de la resolució 
d'adjudicació DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Josep Maria Castiella 
Viu, director de Serveis de Relacions Institucionals. ALLIBERAR la quantitat de 8.736,20 
euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 4.368,10 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22601/91221 0705; un import (IVA inclòs) de 4.368,10 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22601/91221 
0705. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
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Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

68. – (22000139) Resolució de la Gerència Municipal en data 16.08.2022: INADMETRE 
l'oferta presentada per la empresa QUANTIKA14 SERVICIOS INTEGRALES, amb NIF 
B90233966, per haver enviat la seva proposició per mitjans diferents als indicats en el 
plec de clàusules administratives, infringint l'exigència de presentació electrònica de 
l'oferta a través del Portal de contractació de l'Ajuntament de Barcelona, imposada 
per a tots els licitadors en la clàusula 9 del PCAP, de conformitat amb l'article 139 
LCSP i fora del termini fixat, a la vista de l'acord adoptat per la mesa de contractació. 
ADJUDICAR el contracte núm. 22000139, que té per objecte el servei de creació, 
edició, manteniment i actualització dels continguts de les xarxes socials del Centre 
d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona, per al foment de l'adopció, 
l'eradicació del maltractament i la prevenció de l'abandonament dels animals, a 
CARLA MENA ALMAZAN amb NIF 39431004B, de conformitat amb la proposta de la 
Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada 
l'oferta més avantatjosa, pel preu de 11.470,80 € IVA inclòs, dels quals 9.480,00 € 
corresponen al preu net i 1.990,80 € a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent:; un import (IVA 
inclòs) de 2.867,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/16911 0300; un import (IVA inclòs) de 8.603,10 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 
0300. 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 
474,00 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. REQUERIR a 
l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a 
la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte . 
DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Anna Maria Ortonoves Gil. 
ALLIBERAR la quantitat de 4.259,20 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la 
licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 1.064,80 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 0300; un 
import (IVA inclòs) de 3.194,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/16911 0300. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

69. – (21001207L02-002) Resolució de la Gerència Municipal en data 16.08.2022: 
PRORROGAR per un període comprès des del 16.10.2022 fins el 15.10.2023, el 
contracte 21001207L02-002 que té per objecte "servei de retirada i eliminació de nius 
de vespa asiàtica a l'espai públic", adjudicat a l'empresa LOKIMICA SA, amb NIF 
A03063963, per un import total de 16.244,25 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 3.384,20 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 2.796,86 euros i import IVA de 587,34 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 0300. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 12.860,05 euros, IVA 
inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i 
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pressupost amb el desglossament següent: un import net de 10.628,14 euros i import 
IVA de 2.231,91 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 
0300, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. 
DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

70. – (20000890-002) Resolució de la Gerència Municipal en data 16.08.2022: PRORROGAR 
per un període comprès des del 12.09.2022 fins el 11.09.2024, el contracte 20000890-
002 que té per objecte "Servei de venda de publicacions de l'Ajuntament de Barcelona 
i activitats relacionades", adjudicat a l'empresa MAGMACULTURA SL, amb NIF 
B61949764, per un import total de 128.260,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 44.803,15 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2024 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 37.027,40 euros i import IVA de 7.775,75 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92012 0705, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2024. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
64.130,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
53.000,00 euros i import IVA de 11.130,00 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22610/92012 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 19.326,85 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 15.972,60 euros i import IVA de 3.354,25 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92012 0705. Donar compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

71. – (21001207L01-002) Resolució de la Gerència Municipal en data 16.08.2022: 
PRORROGAR per un període comprès des del 16.10.2022 fins el 15.10.2023, el 
contracte 21001207L01-002 que té per objecte "Servei de recollida i reubicació 
d'eixams d'abella", adjudicat a l'empresa ARNIA SERVEIS TECNICS, SL, amb NIF 
B55679278, per un import total de 44.165,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 11.041,25 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 9.125,00 euros i import IVA de 1.916,25 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 0300. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
33.123,75 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
27.375,00 euros i import IVA de 5.748,75 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22610/16911 0300, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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72. – (22001775) Resolució de la Gerència Municipal en data 16.08.2022: INICIAR 
l'expedient per a la contractació dels Serveis d'impressió digital de productes de 
difusió per a les diferents campanyes i accions de comunicació del Districte de 
l'Eixample, amb núm. de contracte 22001775, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 60.500,00 
euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 
150.000,00 euros, distribuït en els següents lots: - LOT núm. 01, Impressió material 
comunicatiu activit ordinàries, per un import de 20.570,00 euros IVA inclòs; - LOT 
núm. 02, Impressió material comunicatiu Festes Majors, per un import de 20.570,00 
euros IVA inclòs; - LOT núm. 03, Impressió elements comunicatius gran format, per un 
import de 19.360,00 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 50.000,00 euros i import de 
l'IVA de 10.500,00 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 12.898,60 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92521 0602, un import (IVA inclòs) de 13.709,30 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0602, un 
import (IVA inclòs) de 13.709,30 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0602, un import (IVA inclòs) de 6.461,40 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92521 0602, un import (IVA inclòs) de 6.860,70 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0602, un 
import (IVA inclòs) de 6.860,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0602; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE a la 
Comissió de la Presidència, Drets dels ciutadans, Participació i Seguretat i Prevenció. 

73. – (21002755-001) Resolució de la Gerència del Districte d'Horta-Guinardó en data 
29.08.2022: AMPLIAR el termini d'execució de les obres objecte del contracte núm. 
21002755, que té per objecte les "OBRES PER A LA CONSOLIDACIÓ DEL MAGATZEM 
DELS JARDINS DEL DOCTOR PLA I ARMENGOL, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ" 
adjudicat a CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L, amb NIF B57550816, pel 
termini i els motius exposats en l'informe tècnic emès en data 25 d'agost de 2022, pel 
responsable del contracte. FIXAR el dia 14 de setembre de 2022 com a nova data 
prevista de finalització de les obres. NOTIFICAR el presenta acord a la contractista 
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L. 

74. – (20214009) Resolució de la Gerència de Seguretat i Prevenció en data 29.08.2022: 
CANCEL·LAR i/o RETORNAR a Omena Technologies, SLU la garantia definitiva d'import 
2.365,00 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al 
subministrament de munició de dotació de la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb 
càrrec a l'exercici 2022. 

75. – (20174132) Resolució de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció en data 
29.08.2022: CANCEL·LAR i/o RETORNAR a Rigual, SA la garantia definitiva d'import 
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2.640,00 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al 
subministrament d'un vehicle de transport i subministrament de gasoil per al Servei 
de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, amb càrrec a l'exercici 2022. 

76. – (22001795) Resolució de la Gerència Municipal en data 01.09.2022: INICIAR 
l'expedient per a la contractació de "Serveis de suport i assistència tècnica pel control 
i seguiment d'actuacions de les obres realitzades per les companyies de serveis, gestió 
de les responsabilitats patrimonials i visites d'incidències a la via pública del Districte 
de l'Eixample", amb núm. de contracte 22001795, mitjançant tramitació ordinària, 
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
67.224,70 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 166.672,80 euros; APROVAR les 
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i 
el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per 
a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 
55.557,60 euros i import de l'IVA de 11.667,10 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 50.418,52 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15344 0602, un import (IVA inclòs) de 16.806,18 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22712/15344 
0602; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat 

77. – (22001953) Resolució de la Gerència Municipal en data 01.09.2022: INICIAR 
l'expedient per a la contractació de l'arrendament, sense opció de compra, i 
manteniment integral d'un equip d'impressió digital per a la Direcció de Serveis 
Editorials, amb núm. de contracte 22001953, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 212.185,60 
euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 
403.328,00 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 175.360,00 euros i import de l'IVA de 36.825,60 euros; i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 106.092,80 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/20300/92012 0705, un import (IVA inclòs) de 
106.092,80 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/20300/92012 0705; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà 
l'exercici següent a la seva autorització. DECLARAR la improcedència de la revisió de 
preus segons els motius que s'indiquen a l'expedient. DONAR COMPTE d'aquesta 
resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

78. – (19005470-001) Resolució de la Gerència de Recursos en data 05.09.2022: 
MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el contracte 19005470-001 
que té per objecte la contractació dels serveis professionals de defensa jurídica de 
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l'Ajuntament en els procediments judicials contra sancions imposades per infraccions 
de trànsit i en judicis verbals davant la jurisdicció civil en reclamació de danys com a 
conseqüència d'accidents de trànsit, adjudicat a l'empresa ORPINELL I MARTI 
ADVOCATS ASSOCIATS, SOCIETAT CIVIL PROFESSIONAL amb NIF J58160748, per un 
import màxim de 28.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 28.000,00 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 23.140,50 euros i import IVA de 4.859,50 
amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària D/22604/92014 0705. FIXAR 
en 1.157,03 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 a l'adjudicatari per tal que comparegui a les 
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de 
Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de 
la recepció de la notificació. 

79. – (2022 / 4764) De l'alcaldessa, de 12 de juliol de 2022, que cessa la Sra. Aránzazu 
Calvera Cosculluela, personal eventual, del lloc de treball de Cap deGabinet de la 
Primera Tinència d'Alcaldia, amb efectes 3 de juliol de 2022. 

80. – (2022 / 4765) De l'alcaldessa, de 12 de juliol de 2022, que cessa el Sr. Miquel 
Rodríguez Planas, personal eventual, del lloc de treball Comissionat/da, adscrit a al 
Comissionat de l'Agenda 2030, amb efectes 3 de juliol de 2022. 

81. – (2022 / 4766) De l'alcaldessa, de 12 de juliol de 2022, que nomena el Sr. Miquel 
Rodríguez Planas, personal eventual, en el lloc de treball Cap de Gabinet de Tinència, 
adscrit/a a la Primera Tinència d'Alcaldia, amb efectes del dia 4 de juliol de 2022, amb
el règim de plena dedicació. 

82. – (2022 / 4698) De l'alcaldessa, de 12 de juliol de 2022, que nomena la Sra. Alba Hahn 
Utrero, personal eventual, en el lloc de treball Assessor/a 3, adscrit/a a la Quarta 
Tinència d'Alcaldia, amb efectes del dia 5 de juliol de 2022, amb el règim de plena 
dedicació. 

83. – (2022 / 4438) De l'alcaldessa, de 12 de juliol de 2022, que esmena l'error material del 
e-decret ANY2022-16146, de data 14 de juny de 2022, en el sentit que on deia "amb 
efectes del dia 15 de juny de 2022", havia de dir "... amb efectes del dia 23 de juny de 
2022". 

84. – (2022 / 4925) De l'alcaldessa, de 15 de juliol de 2022, que cessa el Sr. Marc Borràs 
Batalla, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 7, adscrit al Grup Polític 
Municipal Esquerra Republicana de Catalunya, amb efectes 10 de juliol de 2022. 

85. – (2022 / 4926) De l'alcaldessa, de 15 de juliol de 2022, que cessa el Sr. Marc Rodríguez 
Bleda, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a 7, adscrit al Grup Polític 
Municipal Esquerra Republicana de Catalunya, amb efectes 10 de juliol de 2022. 
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86. – (2022 / 4927) De l'alcaldessa, de 15 de juliol de 2022, que nomena el Sr. Marc Borràs 
Batalla, personal eventual, en el lloc de treball Assessor/a 5, adscrit/a al Grup Polític 
Municipal Esquerra Republicana de Catalunya, amb efectes del dia 11 de juliol de 
2022, amb el règim de plena dedicació. 

87. – (2022 / 4928) De l'alcaldessa, de 15 de juliol de 2022, que nomena el Sr. Marc 
Rodríguez Bleda, personal eventual, en el lloc de treball Assessor/a 5,adscrit/a al Grup 
Polític Municipal Esquerra Republicana de Catalunya, amb efectes del dia 11 de juliol 
de 2022, amb el règim de plena dedicació. 

88. – (2022 / 5449) De l'alcaldessa, de 28 de juliol de 2022, que nomena la Sra. Lidia Martín 
Millan, personal funcionari de carrera de la categoria Mestre/a. ADSCRIURE-LA al 
Consorci d'Educació de Barcelona. 

89. – (19/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21 de juny de 
2022, que convoca un concurs per a la provisió de tres llocs de treball d'àmbit 
funcional d'arxiu i documentació. 

90. – (20/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21 de juny de 
2022, que convoca un concurs per a la provisió de dos llocs de treball d'àmbit 
funcional jurídic. 

91. – (6/2022-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21 de juny de 
2022, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en la lliure designació 6/2022-L per a la provisió d'un lloc de 
treball de Director/a de Serveis de Recursos adscrit a la Gerència d'Àrea de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI.

92. – (7/2022-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21 de juny de 
2022, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en la lliure designació 7/2022-L per a la provisió d'un lloc de 
treball de Director/a de Serveis de Feminismes i LGTBI adscrit a la Gerència d'Àrea de 
Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI.

93. – (15/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 23 de juny de 
2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i excloses del 
concurs 15/2022-C per a la provisió de vint-i-set llocs de treball de l'àmbit funcional 
d'Arquitectura i Enginyeria. 

94. – (111/2022) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 27 de juny de 
2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
per a participar en la convocatòria 111/2022 d'un lloc de treball de Director/a de 
Memòria, Història i Patrimoni de la Gerència de l'Institut Municipal de Cultura de 
Barcelona. 
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95. – (15/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 27 de juny de 
2022, que aprova i publica la rectificació de la llista definitiva de persones admeses i 
excloses del concurs 15/2022-C per a la provisió de vint-i-set llocs de treball de l'àmbit 
funcional d'Arquitectura i Enginyeria. 

96. – (18/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 28 de juny de 
2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones admeses i excloses del 
concurs 18/2022-C per a la provisió de quatre llocs de treball de l'àmbit funcional de 
Serveis a les Persones. 

97. – (19/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 1 de juliol de 
2022, que modifica les bases del concurs per a la provisió de quatre llocs de treball de 
l'àmbit funcional d'arxiu i documentació. 

98. – (6/2022-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 7 de juliol de 
2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en la lliure designació 6/2022-L per a la provisió d'un lloc de treball de 
Director/a de Serveis de Recursos adscrit a la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI.

99. – (7/2022-L) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 7 de juliol de 
2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en la lliure designació 7/2022-L per a la provisió d'un lloc de treball de 
Director/a de Serveis de Feminismes i LGTBI adscrit a la Gerència d'Àrea de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI.

100. – (22/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 13 de juliol 
de 2022, que convoca un concurs per a la provisió de sis llocs de treball de l'àmbit 
funcional d'anàlisi i estratègia. 

101. – (21/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 13 de juliol 
de 2022, que convoca un concurs per a la provisió de tres llocs de treball d'àmbit 
funcional d'anàlisi i estratègia. 

102. – (20/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 18 de juliol 
de 2022, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses del 
concurs 20/2022-C per a la provisió de dos llocs de treball d'àmbit funcional jurídic.

103. – (109/2022) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 22 de juliol de 
2022, que aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per a participar en la convocatòria 109/2022 d'un lloc de treball de Director/a 
del Museu del Disseny adscrit a la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de la 
Gerència de l'Institut Municipal de Cultura de Barcelona. 

104. – (19/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 27 de juliol 
de 2022, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses del 
concurs 19/2022-C per a la provisió de quatre llocs de treball d'àmbit funcional d'arxiu 
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i documentació. 

105. – (15/2022-C) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 28 de juliol 
de 2022, que modifica la junta de valoració del concurs 15/2022-C per a la provisió 
d'un lloc de treball de vint-i-vuit llocs de treball de l'àmbit funcional d'Arquitectura i 
Enginyeria. 

106. – (34/2021) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 29 de juliol de 
2022, que inicia el procés selectiu per tal d'ampliar la borsa de treball de 5 places de 
Tècnic/a Mitjà/ana del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de 
l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure. 

107. – (109/2022) Del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 6 de setembre 
de 2022, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i 
excloses per a participar en la convocatòria 109/2022 d'un lloc de treball de Director/a 
del Museu del Disseny adscrit a la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de la 
Gerència de l'Institut Municipal de Cultura de Barcelona.

Acords de la Comissió de Govern de 14 de juliol de 2022

108. – (91/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Carmen Penadés Bernal 
(mat. 75754) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
acumulació de tasques amb la categoria professional de Tècnica Superior 
d'Arquitectura, amb destinació a la Direcció de Serveis de Transformació i Innovació 
Urbana de la Gerència de l’Arquitecte en Cap, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 
Superior d'Arquitectura (22FA1BIBA03), i l’activitat privada per compte propi com a 
BIM Manager, modelat en BIM i CAD de projectes d’edificació, gestió de models 
d’edificació i formació d’implantació de metodologia BIM. 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. 

109. – (125/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Moncusí Riera (mat. 
79132) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació a la 
Direcció de Serveis de Planejament de la Gerència D'Urbanisme, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnic Superior en Arquitectura (22FA1BIBA03), i una activitat privada per 
compte propi d’arquitectura, urbanisme i treballs de disseny i contingut de 
publicacions, exposicions i anàlegs. Per tal d'evitar possibles coincidències entre 
l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura 
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i urbanisme, qualsevol manifestació de la mateixa en el terme municipal de Barcelona. 
La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

110. – (128/2022) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Olga Pérez Pérez (mat. 
75242) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant amb la 
categoria professional de Gestora d’Administració General, amb destinació a la 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Sant Martí, on ocupa el 
lloc de treball de Gestora d’Administració General (20FA2BIBA01), i l’activitat privada 
per compte propi com a psicòloga. 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. 

111. – (22/2021) DEIXAR SENSE EFECTE la convocatòria de 25 places de Tècnic/a Superior en 
Enginyeria de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, 
corresponent al grup A, subgrup A1, escala d’administració especial, subescala tècnica 
i règim funcionarial, aprovades per la Comissió de Govern de 18 de febrer de 2021, 
atès que les dites places seran incloses en els propers processos d’estabilització, i com 
a conseqüència RETORNAR la taxa a les persones aspirants en el dit 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. 

112. – (22001610) INICIAR l'expedient per a la contractació de les obres de reforma parcial 
d’una part de la planta entresòl de l’edifici Nou, amb núm. de contracte 
001_22001610, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment 
obert simplificat, amb un pressupost base de licitació de 497.474,49 euros (IVA inclòs), 
determinat en funció de tant alçat i un valor estimat de 534.476,72 euros; APROVAR 
les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la 
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licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost 
net 411.135,94 euros i import de l'IVA de 86.338,55 euros; i amb càrrec a les partides i 
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 100.000,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 0705 
D/63834/93314, un import (IVA inclòs) de 397.474,49 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0705 D/63834/93314; condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

113. – (21001842-001) PRORROGAR per un període comprès des del 17.11.2022 fins al 
16.11.2023, el contracte 21001842-001 que té per objecte la Contractació dels serveis 
de recollida i trasllat d'animals de companyia pel Departament de gestió i protecció 
dels animals adjudicat a l'empresa HELP GUAU SL, amb NIF B62788021, per un import 
total de 262.233,54 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 218.527,96 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 180.601,62 euros i import IVA de 37.926,34 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22610/16911 0300, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 43.705,58 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 36.120,31 euros i import IVA de 7.585,27 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22610/16911 0300. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

114. – (20000413L01-004) PRORROGAR per un període comprès des del 21.08.2022 fins el 
30.04.2024, el contracte 20000413L01-004 que té per objecte "manteniment 
preventiu i correctiu de la flota de vehicles del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis 
i Salvament, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques, amb mesures de 
contractació sostenible i desglossat en 7 lots (LOT 1- Manteniment de la carrosseria i 
xassís dels vehicles de l'SPEIS en general-)", adjudicat a l'empresa AUTO 
DISTRIBUCIÓN SL, amb NIF B08215378, per un import total de 981.387,44 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
294.323,28 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 
243.242,38 euros i import IVA de 51.080,90 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21400/13612 0400. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 196.370,44 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2024 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 162.289,62 euros i import IVA de 34.080,82 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2024. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
490.693,72 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació 
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pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
405.532,00 euros i import IVA de 85.161,72 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21400/13612 0400, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets 
de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

115. – (21000666) AUTORITZAR, en virtut del que preveu l'article 195.2 de la Llei 9/2017 de 8 
de novembre, de contractes del sector públic, l'ampliació del termini d'execució del 
contracte número 21000666 que té per objecte el subministrament d'un vehicle 
especialitzat en rescat i extinció d'incendis en alçada, d'acord amb les previsions del 
plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, 
adjudicat a l'empresa ROSENBAUER ESPAÑOLA, SA, amb NIF A28859833, en el sentit 
d'ampliar el termini d'entrega del vehicle fins, com a màxim, el dia 7 de desembre de 
2022, d'acord amb els informes que figuren a l'expedient; REQUERIR el contractista 
per tal que en el termini màxim de 5 dies hàbils procedeixi a FORMALITZAR aquesta 
ampliació de termini; DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 21 de juliol de 2022

116. – (22001939) INICIAR l'expedient per a la contractació que té per objecte el 
subministrament, mitjançant arrendament, de material d'infraestructures (estructures 
no permanents desmuntables, mobiliari, elements addicionals i material de so i 
il·luminació) pel desenvolupament d'actes dels 10 districtes, incloent transport, 
muntatge, instal·lació, desmuntatge i suport tècnic pel funcionament dels actes, amb 
núm. de contracte 22001939, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 5.083.613,43 euros (IVA 
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 9.399.774,24 
euros, distribuït en els següents lots: - LOT núm. 01, Ciutat Vella, per un import de 
744.452,50 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Eixample, per un import de 588.186,79 
euros IVA inclòs; - LOT núm. 03, Sants-Montjuïc, per un import de 383.335,26 euros 
IVA inclòs; - LOT núm. 04, Les Corts, per un import de 313.087,50 euros IVA inclòs; -
LOT núm. 05, Sarrià, per un import de 273.140,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 06, 
Gràcia, per un import de 510.620,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 07, Horta, per un 
import de 524.975,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 08, Nou Barris, per un import de 
670.835,19 euros IVA inclòs; - LOT núm. 09, Sant Andreu, per un import de 474.269,18 
euros IVA inclòs; - LOT núm. 10, Sant Martí, per un import de 600.712,01 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 4.201.333,41 euros i import de l'IVA de 882.280,02 
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 304.988,37 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0610, un 
import (IVA inclòs) de 295.723,64 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0610, un import (IVA inclòs) de 247.445,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
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D/20500/33811 0609, un import (IVA inclòs) de 226.824,18 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0609, un 
import (IVA inclòs) de 350.000,97 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0608, un import (IVA inclòs) de 320.834,22 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/20500/33811 0608, un import (IVA inclòs) de 273.900,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0607, un 
import (IVA inclòs) de 251.075,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0607, un import (IVA inclòs) de 260.150,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/20500/33811 0606, un import (IVA inclòs) de 250.470,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0606, un 
import (IVA inclòs) de 141.570,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0605, un import (IVA inclòs) de 131.570,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/20500/33811 0605, un import (IVA inclòs) de 163.350,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0604, un 
import (IVA inclòs) de 149.737,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0604, un import (IVA inclòs) de 200.000,90 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/20500/33811 0603, un import (IVA inclòs) de 183.334,36 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0603, un 
import (IVA inclòs) de 306.880,12 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0602, un import (IVA inclòs) de 281.306,67 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/20500/33811 0602, un import (IVA inclòs) de 388.410,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0601, un 
import (IVA inclòs) de 356.042,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0601; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest 
contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

117. – (0014/2022) APROVAR l'adhesió a l’Acord marc de subministrament de gas natural 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2021.04) tramitat pel 
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), com a ens instrumental de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), de l’Ajuntament de Barcelona i, sense 
detriment que, dins el període de vigència de l’Acord Marc, alguna altra entitat 
comuniqui la seva voluntat d’adhesió al mateix, les entitats que s’indiquen a 
continuació: l’Agència de Salut Pública de Barcelona; Barcelona Activa SPM SA; 
Cementiris de Barcelona, SA; Institut Barcelona Esports; Institut de Cultura de 
Barcelona; Institut Municipal de Parcs i Jardins; Institut Municipal del Paisatge Urbà I 
Qualitat Vida. COMUNICAR aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel 
Desenvolupament Local. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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118. – (19001424L01-004) PRORROGAR per un període comprès des del 25.08.2022 fins al 
24.08.2023, el contracte 19001424L01-004 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 JANE 
ADVOCATS, SLP, amb NIF B63143622, per un import total de 24.200,00 euros (IVA 
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
16.133,33 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
13.333,33 euros i import IVA de 2.800,00 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22604/92014 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 8.066,67 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 6.666,67 euros i import IVA de 1.400,00 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22604/92014 0705. DONAR COMPTE d'aquesta resolució 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

119. – (19001027L02-006) MODIFICAR l'autorització i disposició de la despesa del contracte 
19001027L02-006 que té per objecte la distribució d'elements de comunicació als 
Districtes de Les Corts i Gràcia, adjudicat a l'empresa FUNDACIÓ PRIVADA JOIA SL amb 
NIF G08901019, d'acord amb els informes i la conformitat del contractista que 
consten en l'expedient, en el sentit de minorar la part corresponent al Districte de Les 
Corts, per un import de 4.500,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0604. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que en el termini de 15 dies des de la recepció de la 
notificació de la present resolució formalitzi la modificació contractual. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació 
i Seguretat i Prevenció. 

120. – (22000610) ADJUDICAR el contracte núm. 22000610, que té per objecte "Serveis 
operatius pel control d'accés i manteniment pel bon funcionament dels urinaris 
públics del Districte de Ciutat Vella" a Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL, amb 
NIF B60322955, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord 
amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel 
preu de 186.895,87 euros IVA inclòs, dels quals 154.459,40 euros corresponen al preu 
net i 32.436,47 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària 
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent; un import (IVA inclòs) de 
62.298,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22717/15344 0601; un import (IVA inclòs) de 124.597,25 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22717/15344 0601 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim 
de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa 
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adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte el Sr. Rubén Elvira Ayuso. ALLIBERAR la quantitat de 
130.444,36 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 86.479,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22717/15344 0601; un import (IVA inclòs) de 43.964,61 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22717/15344 0601. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 27 de juliol de 2022

121. – (24/2022 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Esther Costa 
Velázquez (mat. 5100092), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació al Servei de 
no subjeccions del Departament de Beneficis Fiscals de la Direcció Jurídica Tributària 
de l’Institut Municipal d’Hisenda, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en 
Dret (22FA1BIBA15), i una activitat privada per compte d’altri d’advocada com a sòcia 
de la cooperativa d’advocats sense ànim de lucre LEXCOOP SCCLP. No podrà ostentar, 
per sí mateixa o mitjançant substitut, la representació i defensa d'interessos contraris 
als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar 
les activitats pròpies de la professió en aquells assumptes o procediments en els que 
l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació. La dedicació professional 
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

122. – (84/2022 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laura de Andrés 
Creus (mat. 6100418), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
acumulació de tasques, amb la categoria professional de Tècnica Superior 
d’Informació, amb destinació al Departament de Comunicació de l’Institut de Cultura 
de Barcelona, desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de treball de Tècnica 
superior d’informació [22FA1BIBA12] i l’activitat privada per compte propi, de 
reportatges sobre la història negra de Barcelona. La dedicació professional privada no 
podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública 
i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
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prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

123. – (22001332) INICIAR l'expedient per a la contractació de l'Acord Marc que té per 
objecte els serveis de correcció i traducció de textos i l'assessorament lingüístic i 
sociolingüístic per la Direcció de Comunicació de l'Ajuntament de Barcelona així com 
altres departaments de l'Ajuntament de Barcelona, les entitats públiques 
empresarials, els seus organismes autònoms locals i les societats privades municipals, 
amb núm. de contracte 22001332, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 
del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 3.302.005,30 euros 
(IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 5.986.646,00 
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; DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

124. – (19001424L03-003) PRORROGAR per un període comprès des del 25.08.2022 fins el 
24.08.2023, el contracte 19001424L03-003 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 3:Penal, Tribunal de Comptes i òrgans administratius), adjudicat a 
l'empresa ENTRENA JURIDICO SLP, amb NIF B65653149, per un import total de 
60.500,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 40.333,33 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 33.333,33 euros i import IVA de 7.000,00 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22604/92014 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 20.166,67 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 16.666,67 euros i import IVA de 3.500,00 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22604/92014 0705. DONAR COMPTE d'aquesta resolució 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

125. – (001_22002522) APROVAR l'expedient per a la contractació del servei de neteja, 
descontaminació manteniment i reparació dels equips d’intervenció de foc 
estructural, dels EPI, de la roba de la uniformitat i del tèxtil de parc, del Servei de 
prevenció, extinció d’incendis i salvament, d’acord amb les previsions del plec de 
prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. 
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de contracte 001_22002522, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert , amb un pressupost base de licitació de 601.909,46 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 994.891,68 euros; APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
AUTORITZAR l'esmentada despesa de 601.909,46 euros, dels quals 497.445,84 euros 
corresponen al pressupost net i 104.463,62 euros a l’IVA, al tipus el 21%, amb càrrec a 
les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) 
de 241.896,41 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària 0400 D/22719/13612, un import (IVA inclòs) de 300.954,73 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0400 
D/22719/13612, un import (IVA inclòs) de 59.058,32 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/22719/13612, condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual, atès 
que l’execució del contracte s’iniciarà a l’exercici següent a la seva adjudicació; 
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 de setembre de 2022

126. – (22001649) INICIAR l'expedient per a la contractació centralitzada del servei de 
recollida, transport i lliurament de correspondència i/o paqueteria en les Gerències 
Sectorials i Territorials de l'Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 
22001649, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació de 952.786,38 euros (IVA inclòs), determinat en 
funció de preus unitaris i un valor estimat d'1.653.596,19 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 
787.426,76 euros i import de l'IVA de 165.359,62 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 3.671,97 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22205/92011 0800, un import (IVA inclòs) de 3.671,97 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 
0800, un import (IVA inclòs) de 266.079,19 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0705, un import (IVA inclòs) de 
266.079,19 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22205/92011 0705, un import (IVA inclòs) de 2.383,70 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0701, un 
import (IVA inclòs) de 2.383,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0701, un import (IVA inclòs) de 35.379,73 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22205/92011 0610, un import (IVA inclòs) de 35.379,73 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0610, un 
import (IVA inclòs) de 12.169,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0609, un import (IVA inclòs) de 12.169,51 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
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D/22205/92011 0609, un import (IVA inclòs) de 18.855,71 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0608, un 
import (IVA inclòs) de 18.855,71 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0608, un import (IVA inclòs) de 928,45 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22205/92011 0607, un import (IVA inclòs) de 928,45 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0607, un import (IVA 
inclòs) de 9.876,84 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22205/92011 0606, un import (IVA inclòs) de 9.876,84 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 
0606, un import (IVA inclòs) de 21.772,58 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0605, un import (IVA inclòs) de 
21.772,58 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22205/92011 0605, un import (IVA inclòs) de 8.228,22 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0604, un 
import (IVA inclòs) de 8.228,22 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0604, un import (IVA inclòs) de 8.421,18 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22205/92011 0603, un import (IVA inclòs) de 8.421,18 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0603, un 
import (IVA inclòs) de 16.775,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0602, un import (IVA inclòs) de 16.775,62 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22205/92011 0602, un import (IVA inclòs) de 3.940,11 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0601, un 
import (IVA inclòs) de 3.940,11 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22205/92011 0601, un import (IVA inclòs) de 49.074,01 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22205/15011 0500, un import (IVA inclòs) de 49.074,01 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22205/15011 0500, un 
import (IVA inclòs) de 6.187,76 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22205/13011 0400, un import (IVA inclòs) de 6.187,76 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22205/13011 0400, un import (IVA inclòs) de 12.648,61 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22205/23011 0200, un 
import (IVA inclòs) de 12.648,61 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22205/23011 0200; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest 
contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. DECLARAR la 
improcedència de la revisió de preus amb motiu de les raons indicades a l'expedient. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

127. – (001_22002079) APROVAR l'expedient per a la contractació de les obres de trasllat del 
grup electrogen de l’edifici vell a l’edifici nou i la instal·lació i posada en servei del nou 
quadre per a subministrament crític per a la Gerència de Recursos de Ajuntament de 
Barcelona, amb núm. de contracte 001_22002079, mitjançant tramitació ordinària, 
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amb la utilització del procediment obert simplificat, amb un pressupost base de 
licitació de 580.598,35 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preu alçat i un valor 
estimat de 623.783,36 euros; i 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 479.833,35 euros i import de l'IVA de 100.765,00 
euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 295.063,79 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària 0705 D/63834/93314, un import (IVA inclòs) de 285.534,56 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0705 
D/63834/93314; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

128. – (20002837-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte 
20002837-002 que té per objecte el servei de suport tècnic i logístic per actes 
ciutadans i protocol·laris, juntament amb el manteniment dels aparells i les sales 
tècniques audiovisuals, adjudicat a l'empresa INICIATIVES EVENTS SL, amb NIF 
B64709363, per un import màxim de 114.075,11 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 114.075,11 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 94.276,95 euros i import 
IVA de 19.798,16 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22300/92011 
0705. FIXAR en 4.713,85 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva i 
RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a 
aquesta modalitat de constitució de garantia. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la 
Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

129. – (20003094-001) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte 
20003094-001 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, adjudicat a l'empresa GOROKA CONTENTS SL, 
amb NIF B63764476, per un import màxim de 152.152,24 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 152.152,24 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 125.745,65 euros i 
import IVA de 26.406,59 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/22719/92523 0705. FIXAR en 6.287,28 euros l'import del reajustament de la 
garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències 
del departament de Contractació 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 
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notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

130. – (22XC0240) APROVAR la pròrroga del conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana 
per establir un canal permanent de comunicació i col·laboració per millorar l'eficàcia 
en el compliment dels objectius comuns i la modificació del conveni en el termes 
indicats en el document que consta a l'expedient i; FACULTAR l'Il·lma. Sra. Laia Bonet 
Rull, Tercera tinent d'Alcaldia, per a la signatura de la pròrroga i modificació de 
l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. 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 de setembre de 2022

131. – (20000112-002) PRORROGAR per un període comprès des del 6.11.2022 fins al 
5.11.2024, el contracte 20000112-002 que té per objecte el servei de 
conceptualització dels projectes webs i Progressive Web Apps que determini la 
Direcció de Comunicació Digital de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a l'empresa 
OPENTRENDS SOL. I SISTEMES, SL, amb NIF B63446470, per un import total de 
825.299,86 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 343.874,94 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2024 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 284.194,17 euros i import IVA de 59.680,77 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92523 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2024. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 412.649,93 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 341.033,00 euros i import IVA de 71.616,93 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92523 0705, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 68.774,99 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 56.838,83 euros i import IVA de 11.936,16 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/92523 0705. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

132. – (21000358L02-001) MODIFICAR, a l'empara de l'article 204 de la LCSP, el contracte 
21000358L02-001 que té per objecte el servei de càtering, amb criteris ambientals i 
socials, per a serveis puntuals d'esmorzar o copa, amb acompanyament dolç o salat, 
com atenció protocol·lària, amb contractació reservada per a la inserció de col·lectius 
amb discapacitat i/o en exclusió social, adjudicat a l'empresa FUNDACIÓ PRIVADA 
CASSIA JUST, amb NIF G60566460, per un import màxim d'11.000,00 euros (IVA 
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR 
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import 
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d'11.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
10.000,00 euros i import IVA de 1.000,00 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació 
pressupostària D/22601/91222 0705. 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. 

133. – (22XC0174) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, 
l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, Foment de Ciutat, SA, l'Institut 
Municipal d'Educació de Barcelona i el Consorci d'Educació de Barcelona, relatiu als 
programes socials dins del Pla de Barris en l'àmbit educatiu. AUTORITZAR I DISPOSAR 
la despesa a favor de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona amb NIF 
P0800234G, per un import de 6.450.264,00 euros amb el desglossament següent: 
2.266.667,00 euros amb càrrec a la partida 0100/41040/15361 del pressupost de 
2022; 2.266.667,00 euros amb càrrec a la partida 0100/41040/15361 del pressupost 
de 2023; 1.511.111,00 euros amb càrrec a la partida 0100/41040/15361 del 
pressupost de 2024 i 152.182,00 euros amb càrrec a la partida 0800/41040/32011 del 
pressupost de 2022; 152.182,00 euros amb càrrec a la partida 0800/41040/32011 del 
pressupost de 2023; 101.455,00 euros amb càrrec a la partida 0800/41040/32011 del 
pressupost de 2024, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient. FACULTAR 
la Sra. Sara Berbel Sánchez, Gerent municipal de l'Ajuntament de Barcelona, per a la 
signatura del present conveni i la resta de documents que se'n derivin. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 
i Seguretat i Prevenció. 

b) Mesures de govern
c) Informes

1. – Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat. 

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

ES DÓNA PER TRACTAT

2. – Gestió de les incidències dels sistemes informàtics de l'Ajuntament. 

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

ES DÓNA PER TRACTAT



44/53
CCM 8/22 Presidencia

d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Ciutadans:

3. – (M1923/4299) Que comparegui el responsable municipal de l'àrea de Seguretat de 
l'Ajuntament per donar explicacions sobre les mesures que té pensat dur a terme el 
Govern Municipal respecte a la persona que va expulsar membres de la UREP de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona de les passades festes de Sants-Montjuïc.

(Es tracta conjuntament amb el punt 28)

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

ES DÓNA PER TRACTADA

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

4. – (2286/22) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de Barcelona al 
Sr. Jaume Sisa, per la seva trajectòria com a cantant – trobador de les galàxies, poeta, 
músic i element original que al llarg de dècades ha ajudat a la consolidació de la cançó 
catalana. 

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

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

5. – (E220195) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu a la Sra. Alexia Putelles, com a 
referent de ser la jugadora de futbol català més reconeguda i amb millor trajectòria 
esportiva de la història i que s’ha destacat pel seu compromís social i comportament 
exemplar dins i fora de les pistes. 

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

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, 
Partit Popular, Valents i regidora no adscrita Sra. Barceló.
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6. – (E220196) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu a la Sra. Laia Palau, com a 
referent de ser la jugadora de basquetbol català més reconeguda i amb millor 
trajectòria esportiva de la història i que s’ha destacat pel seu compromís social i 
comportament exemplar dins i fora de les pistes 

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

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

7. – (1/2022-1 SD) DESESTIMAR el recurs de reposició presentat pel funcionari amb 
número de matrícula 20921 contra l’acord aprovat pel Plenari del Consell Municipal 
de 25 de març de 2022, atès que, d’acord amb l’informe jurídic que consta a 
l’expedient, no concorren els requisits necessaris per atorgar la Medalla al mèrit, en la 
categoria d’argent per la via de l’art. 4.2.2 apartat b) del Reglament d’Honors i 
Recompenses de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament, aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 17 de setembre 
de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, sinó que, al tractar-se d’un funcionari de 
carrera que ocupa un lloc amb la categoria d’administratiu, li corresponia 
l’atorgament de la medalla en virtut dels apartats tercer i sisè de la Disposició 
Addicional del citat Reglament. 

RETIRADA

8. – (143/2022) APROVAR el Manual de Valoració de Llocs de Treball de l’Ajuntament de 
Barcelona, tal i com consta a l’annex d’aquest expedient. PUBLICAR aquest acord i el 
seu annex a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

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

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, l'abstenció de 
Ciutadans i la reserva de Partit Popular, Valents i regidora no adscrita Sra. Barceló.
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9. – (149/2022) MODIFICAR els annexos 1, 2 i 3 i 4 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 als annexos, que consten a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i els seus 
annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal. FACULTAR el Gerent de Persones i 
Desenvolupament Organitzatiu per dur a terme les actuacions necessàries per donar 
compliment als acords adoptats pel que fa a la modificació de l’annex 3 de categories. 

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

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

10. – (516/2021 DSAJ) APROVAR definitivament el Plànol de delimitació de les mesures de 
prevenció dels incendis forestals al municipi de Barcelona, elaborat d’acord amb el 
que disposa la normativa sectorial d’aplicació. COMUNICAR aquest acord a la Direcció 
General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya i PUBLICAR-LO al Butlletí 
Oficial de la Província i a la Gaseta Municipal. 

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

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

11. – (16/22) DOTAR els crèdits necessaris a les següents aplicacions del pressupost 
municipal de l’any 2022: 0703/22708/16011 i 0703/22708/16221, segons el detall que 
consta a l'expedient, document l’Annex I, per fer front a les despeses contretes en 
exercicis anteriors. 

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

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

El Sr. Benítez i la Sra. Barceló s’absenten de la sessió.

12. – (22XF0559 i altres) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 22XF0559, 
22XF0560, 22XF0561, 22XF0579, 22XF0580, 22XF0586, 22XF0587, 22XF0588, 
22XF0591, 22XF0592, 22XF0593, 22XF0594, 22XF0595, 22XF0598, 
22XF0600,   22XF0601, 22XF0602, 22XF0603, 22XF0604, 22XF0606, 22XF0607, 
22XF0621, 22XF0686, 22XF0687 i 22XF0689 pels imports, conceptes i a favor de les 
empreses que consten a l’annex, i per les factures que s’hi indiquen, atesa la 
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necessitat de regularitzar les despeses realitzades i no reconegudes en l’exercici 
corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les despeses 
pels imports indicats a l’annex i amb càrrec al pressupost general de l’exercici 2022, i a 
les aplicacions pressupostàries en l’annex indicades. 

Intervenen la Sra. Ballarín i els Srs. Coronas, Mascarell, Sierra i Bou.

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

13. – (22XF0219 i altres) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 22XF0219, 
22XF0220, 22XF0325, 22XF0326, 22XF0327, 22XF0663, 22XF0664, pels imports, 
conceptes i a favor de les empreses que consten a l’annex, i per les factures que s’hi 
indiquen, atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades i no reconegudes 
en l’exercici corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de 
les despeses pels imports indicats a l’annex i amb càrrec al pressupost general de 
l’exercici 2022, i a les aplicacions pressupostàries en l’annex indicades. 

Intervenen els Srs.: Batlle, Coronas, Mascarell, Sierra i Bou.

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

IV) Part decisòria / executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

14. – (010/2022/DSSG) APROVAR inicialment la modificació de l’article 10.3 i de la 
Disposició Addicional Tercera del Reglament Orgànic Municipal per tal d’aplicar la 
possibilitat d’assistència telemàtica a les sessions i de votació remota per mitjans 
electrònics als membres de les Comissions del Consell Municipal i de la Comissió de 
Govern; APROVAR inicialment la modificació de l’article 17.2 apartat 9 de les Normes 
Reguladores del funcionament dels Districtes (aprovades definitivament per acord del 
Plenari del Consell Municipal del 28 de setembre de 2001 i modificades, pel que fa al 
seu Títol II, per acords del mateix òrgan de 30 de maig de 2008 i de 14 de juliol de 
2015) per tal d’aplicar la possibilitat d’assistència telemàtica a les sessions i de votació 
remota per mitjans electrònics als membres del Plenari del Consell de Districte, de les 
Comissions Consultives de Govern i de la Comissió de Govern del Districte; 
SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 30 dies, a comptar des de 
l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat 
amb allò previst a l’article 178. 1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i a l’article 112 del 
propi Reglament Orgànic Municipal.
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Intervenen la Sra. i els Srs.: Martí Grau, Gassol, Martí Galbis, Sierra i Bou.

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

APROVADA

15. – (18002353L01-006) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18002353L01-006 que té per objecte a l'adquisició de serveis de sistemes 
informàtics per realitzar contractació pública electrònica (LOT 1: Expedient electrònic
de contractació), adjudicat a l'empresa GUADALTEL SA, amb NIF A41414145, per un 
import màxim de 79.950,75 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 79.950,75 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 66.075,00 euros i import IVA de 13.875,75 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/49112 0705. FIXAR en 
3.303,75 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia definitiva 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. 

Intervé la Sra. Ballarín.

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

APROVADA

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

16. – (M1923/4279) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Que el Govern Municipal per tal de revertir les dades de 
fets delictius i per tal d’informar convenientment a la ciutadania desenvolupi les 
següents propostes: Aprofitant les noves promocions d’agents de la Guàrdia Urbana 
es consolidi i augmenti el nombre d’agents en: 1) Els districtes on més han augmentat 
en % els fets delictius. 2) Les Unitats Nocturnes fins a aconseguir una Unitat Nocturna 
pròpia per cada districte. 3) Les unitats de la Policia de barri per tal d’ampliar els 
agents destinats a cada barri. 4) Els agents dedicats al pla de prevenció, detecció i 
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atenció de les violències masclistes. Que es desenvolupi el Pla de col·laboració amb les 
altres policies metropolitanes i que es continuï reforçant la col·laboració amb els 
Mossos d’Esquadra. 

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

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

APROVADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

17. – (M1923/4301) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Que pel Govern Municipal es procedeixi a la constitució 
d'una taula de treball amb els Grups Municipals per a l'estudi i la solució de la pèrdua 
d'autoritat per part de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

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

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

REBUTJADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

18. – (M1923/4293) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: 1- Instar el Govern Municipal a fer les gestions 
necessàries per afavorir que Barcelona pugui ser la seu de l'Agència Estatal de Salut 
pública (AESAP). 2.-Treballar conjuntament amb la Generalitat i les entitats i 
professionals de les societats científiques les mesures addicionals a aplicar per tal d’ 
aconseguir-ho. 3.- Demanar al Govern de L’Estat el suport a Barcelona com a destí de 
l’Agència Estatal de Salut Pública i treballar conjuntament per crear les millors 
condicions que facin possible la seva ubicació a la nostra ciutat. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Bou, Alamany, Martí Galbis, Sierra i Tarafa.

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

APROVADA

Del Grup Municipal Valents:

19. – (M1923/4288) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
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Seguretat i Prevenció insta el Govern municipal a promoure campanyes de seguretat 
per incentivar als ciutadans, que són víctima d’un delicte, a denunciar el fets davant 
Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra i així realitzar una estadística més acurada de les 
dades reals dels delictes a Barcelona. 

NO TRACTADA

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/4272) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: 1. Instar el govern de l'Estat a garantir el dret de sufragi 
universal de totes les ciutadanes i ciutadans cegues en les properes eleccions 
municipals, del maig del 2023, ja sigui adaptant-ne el procediment o facilitant-los els 
kits específics de votació, tal i com ja s’ha fet en altres municipis. 2. En el cas que el 
govern espanyol no garanteixi aquest dret, instar el govern municipal a seguir 
l'exemple dels municipis catalans que ja ho van fer ara fa quatre anys fent-se càrrec 
del procediment necessari per tal de garantir el dret de sufragi universal de totes les 
ciutadanes i ciutadans cegues de Barcelona en les properes eleccions municipals, del 
maig del 2023. 

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

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

APROVADA

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

21. – (M1923/4274) Que el Govern municipal dugui a terme campanyes de civisme 
necessàries, tot establint un protocol d’actuació, per tal de prevenir, protegir i 
mantenir restaurats els elements patrimonials afectats per actes vandàlics. 

Intervenen els Srs. Coronas i Batlle.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

22. – (M1923/4281) Que el govern municipal valori la sentència i informi de quines mesures 
pensa dur a terme per tal de rescabalar a la ex regidora Itziar González, pels danys 
morals i econòmics, i les mesures perquè un cas així no torni a succeir. 
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Intervenen els Srs. Martí Galbis i Rabassa.

ACCEPTAT

23. – (M1923/4283) Que en relació a les obres de la Gran Via a l'alçada del carrer Ciutat de 
Granada, a les Glòries, el govern municipal: 1- Informi i faci públics els estudis 
realitzats que avalen la seguretat viària dels ciclistes i vianants a l'entorn de les 
Glòries. 2- Que estableixi elements de seguretat per garantir la integritat dels ciclistes 
que actualment circulen entre dos carrils bus. 

Intervenen la Sra. Vila i el Sr. Batlle.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

24. – (M1923/4300) Que es procedeixi per part del Govern Municipal a la retirada 
immediata de la pàgina web personal de l'alcaldessa de Barcelona dins de la pàgina 
web de l'Ajuntament.

Intervenen els Srs. Sierra i Martí Grau.

NO ACCEPTAT

De Regidora no adscrita:

25. – (M1923/4289) Instem el Govern municipal a promoure campanyes de seguretat per 
incentivar als ciutadans, que són víctima d’un delicte, a denunciar el fets davant 
Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra i així realitzar una estadística més acurada de les 
dades reals del delictes a Barcelona. 

NO TRACTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

26. – (M1923/4275) Quina és la valoració que fa el Govern municipal de les mesures de 
convivència preses durant l’estiu (restricció d’horaris, inspecció de llicències, etc.) per 
a totes les zones determinades a la mesura de govern de les zones convivencialment 
tensionades de la ciutat? 

Intervenen els Srs. Coronas i Batlle.

ES DÓNA PER TRACTADA
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Del Grup Municipal Ciutadans:

27. – (M1923/4298) És cert que es donen instruccions des de l'àrea de seguretat i prevenció 
de l'Ajuntament perquè els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona imposin més 
sancions als ciutadans?

Intervenen els Srs. Sierra i Batlle.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

28. – (M1923/4294) Quin expedient i/o investigació interna s’ha obert per tal d’aclarir 
l’incident ocorregut entre la gerent del Districte de Sants-Montjuïc i la Guàrdia Urbana 
amb motiu de les festes de Sants i en virtut del qual es va convidar als agents de la 
UREP a abandonar el recinte del parc industrial de la Plaça Espanya? 

ES DÓNA PER TRACTADA EN EL PUNT 3

29. – (M1923/4296) Quins han estat els acords, les prioritats i els acords sobre inversions 
previstes de la Generalitat a la ciutat de Barcelona resultants de la reunió de la 
Comissió Mixta celebrada al mes de juny entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya, així com el grau de compliment dels convenis socials, 
educatius i sanitaris i la programació d’execució de les inversions a realitzar a la ciutat 

Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Ballarín.

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

30. – (M1923/4273) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec amb número de registre 
(M1923/1992), atès a la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció, el 21 d’abril de 2021 amb el següent contingut: (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.

ES DÓNA PER TRACTAT
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

31. – (M1923/4280) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició / Declaració de 
Grup aprovada a la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció, el 18 de maig de 2022 amb el següent contingut: (M1923/3893) 
La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
acorda: Que el Govern Municipal impulsi mesures de protecció del patrimoni històric 
de la ciutat, amb l’increment de la prevenció coordinant els cossos de seguretat de la 
ciutat, aplicant estrictament l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la 
convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona i creant operatius de vigilància en 
zones d’especial interès patrimonial, edificis catalogats i protegits. Que se’ns presenti 
un informe en la comissió del mes de setembre sobre els atacs i actes incívics que ha 
rebut el patrimoni de la ciutat en aquest mandat i les actuacions de seguretat dutes a 
terme per trobar-hi solució i prevenir futurs atacs i actes vandàlics. 

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 13.42 h.
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