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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE GENER DE 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 14 de desembre de 2021 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

3. – (12/07 IMEB) APROVAR la liquidació de la concessió administrativa relativa a la gestió 
de l’escola municipal de música Nou Barris adjudicada a la Fundació Pro Escola la 
Guineu per acord de la Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social del Consell 
Municipal, de 24 d’abril de 2007, i prorrogada fins al curs 2020/2021. ABONAR a la 
Fundació Pro Escola la Guineu, amb NIF G-59052993, l’import de 17.642,75 euros en 
concepte de la liquidació dalt esmentada amb càrrec a l'aplicació 48980 32811 0001 
del pressupost 2021. CANCEL·LAR l’aval dipositat com a garantia per aquesta Fundació 
per a fer front a l’execució del contracte de concessió. 

Districte de Sants-Montjuïc

4. – (20219206) DECLARAR DESERT el procediment obert ordinari, per a l'adjudicació del 
contracte núm. 21002889 que té per objecte la "Gestió dels serveis d’infància-
ludoteques del Districte de Sants- Montjuïc amb objectius d’eficiència social", per no 
haver-se presentat cap oferta; ANUL·LAR l'AUTORITZACIÓ DE DESPESA per un import 
d'1.546.738,69 euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 277.619,77 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603, un 
import (IVA inclòs) de 475.919,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603, un import (IVA inclòs) de 475.919,60 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23212 0603, un import (IVA inclòs) de 317.279,72 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603. 

Part d’Impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grup

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.
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Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

5. – (M1923/3061) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acoresa: Que el Govern 
municipal es comprometi a abordar el manteniment i la rehabilitació de la finca del 
carrer Nou de la Rambla 39 i de tot el parc públic municipal d'habitatge de Ciutat Vella, 
amb els següents termes: - Prioritzar els espais i edificis amb situacions d'inseguretat, 
insalubritat i inaccessibilitat. - Garantir l'accés als serveis bàsics a tots els inquilins. -
Dotar els veïns i veïnes afectades de l'acompanyament necessari i obrir una línia 
directa de contacte amb ells. - Establir un calendari real i públic per afrontar el 
manteniment, les rehabilitacions i les accions a realitzar en els diversos àmbits 
d'actuació, per tal de solucionar els problemes existents. - Destinar una partida 
econòmica extraordinària i específica de reforç per tal de dur a terme totes les accions 
necessàries. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

6. – (M1923/3080) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que en el marc 
de la capitalitat mundial de l’arquitectura que la ciutat assumirà l’any 2026 i donat que 
el sector de l’arquitectura i l’urbanisme contribueixen a enriquir l’oferta cultural de la 
ciutat, es desenvolupi, amb el lideratge de l’Ajuntament de Barcelona i el d'aquest 
àmbit de la cultura, un pla per impulsar i revitalitzar l’arquitectura a la ciutat que 
inclogui la revitalització del projecte del Museu de l’Arquitectura i l’Urbanisme de 
Catalunya, la promoció dels actius arquitectònics de la ciutat especialment importants 
en l’àmbit turístic, la protecció patrimonial de l’arquitectura de la ciutat catalana i el 
suport als professionals de l’arquitectura i la seva projecció local i internacional. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

8. – (M1923/3089) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el govern 
municipal a definir en el termini de 6 mesos, i conjuntament amb les diferents 
institucions culturals de la ciutat, els eixos d’actuació per atraure més turisme cultural, 
que signifiqui concreció d’objectius, calendari i pressupost. 
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