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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE MARÇ DE 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 15 de febrer de 2022 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

Districte de Sants-Montjuïc

4. – (20189201) RATIFICAR l'acord de la Comissió de Govern de 3 de març de 2022 pel qual 
es va DECLARAR, d'acord amb el que s'estableix a l'article 29.4 de la LCSP, la continuïtat 
del contracte 17004900 que té per objecte la "Gestió de serveis d'infància-ludoteques 
del districte Sants-Montjuic, amb objectius d'eficiència social", per un període comprès 
entre l'1 de maig de 2022 i el 30 de setembre de 2022 adjudicat a l'empresa FUNDACIÓ 
PERE TARRÉS, amb NIF R5800395E, per un import total de 183.467,39 euros (exempt 
d'IVA), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient, en 
declarar-se deserta la licitació iniciada per tal de donar continuïtat al servei un cop 
finalitzada la vigència d'aquest contracte. AMPLIAR L'AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 183.467,39 euros, exempt d'IVA, 
amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 
0603 i DISPOSAR-LA a favor de FUNDACIÓ PERE TARRÉS, NIF R5800395E. 

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.

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

5. – (M1923/3567) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Fer una nova 
enquesta d’hàbits esportius de la població adulta a la ciutat de Barcelona, per tal de 
disposar de dades i dirigir amb eficàcia i eficiència les polítiques esportives de la ciutat. 
- Emfasitzar sobre l'oportunitat que representen aquests parcs per a la ciutat i el 
benestar humà que representen de manera transversal en totes les polítiques del 
govern (des d’ecologia, passant per esports, cicles de vida i feminismes) amb 
campanyes específiques. - Analitzar a fons els elements que provoquen inseguretat a 
les dones que practiquen esport als parcs per desenvolupar les actuacions necessàries: 
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il·luminació, senyalització clara d’itineraris, senyalització clara d’horaris d’obertura i 
tancament amb concreció d’hores (evitar expressions indefinides com “capvespre”), 
barreres arquitectòniques per persones amb diversitat funcional tenint en compte la 
diversitat funcional, disseny de nous espais. - Estudiar la possibilitat d'arranjar camins 
antics de la muntanya de Montjuïc per a trekking i senyalitzar-los correctament. 
Actualment la pràctica esportiva més escollida per dones (30 %) són el caminar i aquest 
és l’espai on es percep més inseguretat. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

6. – (M1923/3581) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern 
municipal elabori i presenti, de manera urgent, davant la crisi energètica existent, un 
Pla d’emergència on s’incloguin i es contemplin les següents accions: - Ampliar el 
personal destinat als Punts d’Assessorament Energètic de la ciutat per tal de poder fer 
front al més que probable augment d’usuaris. - Impulsar l’ampliació d’oficines i/o
antenes PAE, com a mínim, a tots els barris on s’està executant Pla de Barris per tal de 
donar servei directament des de la proximitat. - Desenvolupar, de caràcter immediat, 
una campanya de difusió via digital i física per intentar arribar a tots els veïns i veïnes 
de la ciutat per tal d’explicar l’existència dels Punts d’Assessorament Energètic, els 
serveis que presta, així com, informació del mercat energètic. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

7. – (M1923/3561) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal 
a posar els mitjans necessaris per superar el dèficit d'instal·lacions i infraestructures 
esportives existents a la nostra ciutat i complir els paràmetres marcats pel Pla Director 
d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC).

Del Grup Municipal Partit Popular:

8. – (M1923/3590) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern 
municipal a què, en el marc del Consorci d’Educació elabori i presenti en aquesta 
mateixa Comissió i en el termini de 4 mesos, un Informe que reculli el mapa de les 
escoles d’educació especial de la ciutat que inclogui una diagnosi de la situació actual, 
del seu finançament i de les propostes de futur. 
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