Secretaria General

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
Sessió de 13 de juliol de 2021
ACTA
A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la ciutat de Barcelona, el 13 de juliol de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ
DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS en sessió ordinària, sota la presidència de l'Ima.
Sra. Regidora Laura Pérez Castaño. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Joan
Ramon Riera Alemany, Joan Subirats Humet, Lucia Martín González, Gemma Tarafa
Orpinell, Francesc Xavier Marcé Carol, David Escudé Rodríguez, Montserrat Benedí i
Altés, Eva Baró i Ramos, Elisenda Alamany i Gutiérrez, Gemma Sendra i Planas, Neus
Munté i Fernández, Ferran Mascarell i Canalda, Francisco Sierra López, Oscar Ramírez
Lara, Eva Parera Escrichs i Maria Magdalena Barceló Verea, assistits per l'assessora
jurídica, la Sra. Teresa Ordóñez Rivero, que actua per delegació del secretari general i
que certifica.
També hi són presents l’Im. Sr. Jordi Rabassa Massons, regidor del grup municipal de
Barcelona en Comú, Im. Sr. Max Zañartu i Plaza, regidor del grup municipal d'Esquerra
Republicana, Ima. Sra. Marina Gassol i Ventura, regidora del grup municipal
d'Esquerra Republicana, Ima. Sra. Francina Vila Valls, regidora del grup municipal de
Junts per Catalunya i Sra. Maria Truñó Salvadó, comissionada d'Educació.
La sessió no presencial va ser convocada i se celebra en virtut del que disposa l’article
46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, segons
redacció donada pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la
COVID-19.
La secretària constata l’efectiva connexió per via telemàtica de tots els assistents a la
sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala
virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència de quòrum legal.
S'obre la sessió a les 09.33 h.
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 15 de juny
de 2021, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
S’APROVA.
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II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les
resolucions següents:
1. –

(190400043) De la gerent municipal, de 25 de maig de 2021, que prorroga per al
període comprès entre l'1-09-2021 i el 31-08-2022 el contracte relatiu al servei de
dinamització i gestió del Centre Civic Tomasa Cuevas, situat en el carrer Dolors
Masferrer, 33-35 del districte de Les Corts de Barcelona adjudicat a Progess, Projectes
i Gestió de Serveis Socials, SL., per als exercicis 2021-2022, i per un import de
182.372,61 euros (IVA inclòs).

2. –

(160400078) De la gerent municipal, de 27 de maig de 2021, que cancel·la i/o retorna
a la Fundació Pere Tarrés la garantia definitiva d'import 10.227,33 euros constituïda
per respondre del compliment del contracte relatiu a la promoció, dinamització i
organització de la ludoteca Guitard del districte de Les Corts, per a l'exercici 2021.

3. –

(170400019) De la gerent del districte de Les Corts, de 27 de maig de 2021, que
cancel·la i/o retorna a la Fundació Pere Tarrés la garantia definitiva d'import
14.121,27 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al
servei de dinamització i organització dels casals de la gent gran i dinamització del
programa d'activitats per a la gent gran del districte de Les Corts, per a l'exercici 2021.

4. –

(2044/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 28 de maig de 2021, que
inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa
del contracte relatiu al servei de suport tècnic, la dinamització artística i el suport a les
entitats de la Cavalcada de Reis de Sant Andreu de Palomar i de la Sagrera de l'any
2022, per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 42.058,64
euros (IVA inclòs).

5. –

(20200447) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 28 de maig de 2021, que adjudica a Estratègies Qualitat Urbana, SL. el contracte
relatiu als serveis per realitzar les tasques d'impuls, seguiment i avaluació de totes les
actuacions que conformen el Pla de Xoc de salut mental, per a l'exercici 2021, i per un
import de 87.179,29 euros (IVA inclòs).

6. –

(20200447) De la gerent d'àrea de Serveis Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 3 de juny de 2021, que allibera la quantitat de 300,65 euros (IVA inclòs) en
concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu als serveis per realitzar les
tasques d'impuls, seguiment i avaluació de totes les actuacions que conformen el Pla
de Xoc de salut mental adjudicat a Estratègies Qualitat Urbana, SL., amb càrrec a
l'exercici 2021.
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7. –

(2039/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 31 de maig de 2021, que
inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa
del contracte relatiu als serveis de disseny i execució de l'activitat de la Fàbrica dels
Reis d'Orient 2021 al districte de Sant Andreu, per als exercicis 2021-2022, i per un
pressupost base de licitació de 144.396,33 euros (IVA inclòs).

8. –

(s/n) De la gerent municipal, de 31 de maig de 2021, que adjudica a Aprise-Catalunya
Empresa d'Inserció el contracte relatiu a la gestió del casal de barri Trinitat Nova, per
als exercicis 2021-2023, i per un import de 328.288,50 euros (IVA inclòs).

9. –

(2007/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 31 de maig de 2021, que
allibera la disposició de la despesa del contracte relatiu al servei de gestió del recinte
Fabra i Coats, per a l'exercici 2021, i per un import de 41.526,69 euros (IVA inclòs).

10. –

(20200152) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
d'1 de juny de 2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la
despesa per un import de 24.138,67 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als serveis
de gestió, manteniment i millora dels avantatges de la Targeta Rosa i de la Targeta
Barcelona Solidària a l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2021-2023.

11. –

(20200392) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
d'1 de juny de 2021, que adjudica a Eduvic, SCCL el contracte relatiu als serveis de
suport emocional a infants i adolescents dels centres oberts, per a l'exercici 2021, i
per un import de 105.530,73 euros (IVA exempt).

12. –

(20200236) De la gerent municipal, de 2 de juny de 2021, que adjudica a Triangle
Catalunya Serveis Auxiliars SLU el contracte relatiu als serveis auxiliars de recpeció
dels edificis situats al carrer València, 344 i passeig de Sant Joan, 75 de Barcelona, de
la gerència d'àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament
de Barcelona, lot 1, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 77.240,01 euros
(IVA inclòs).

13. –

(20200236) De la gerent municipal, de 2 de juny de 2021, que adjudica a Triangle
Catalunya Serveis Auxiliars, SLU el contracte relatiu als serveis auxiliars de recepció
dels edificis situats al carrer Viladomat, 127 de Barcelona de la gerència d'àrea de
Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, lot 2, per als exercicis 2021-2022, i
per un import de 36.252,19 euros (IVA inclòs).

14. –

(20200236) De la gerent municipal, de 2 de juny de 2021, que allibera la quantitat de
5.147,32 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu als
serveis auxiliars de recepció dels edificis situats al carrer València, 344, passeig de
Sant Joan, 75 i carrer Viladomat, 127 de Barcelona, de la gerència d'àrea de Drets
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a
Triangle Catalunya Serveis Auxiliars, SLU, lots 1 i 2, per a l'exercici 2021.
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15. –

(20200170) De la gerent municipal, de 2 de juny de 2021, que inicia expedient, aprova
el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu als
serveis de distribució d'elements de comunicació per a les diferents activitats de l'àrea
de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, per als exercicis 2021-2022, i per
un pressupost base de licitació de 45.015,03 euros (IVA inclòs).

16. –

(2032/2021) De la gerent municipal, de 2 de juny de 2021, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte
relatiu al servei de gestió de l'ús de les pistes esportives de l'escola Pegaso i l'Institut
Príncep de Viana i la pista descoberta i vestuaris de l'escola Ignasi Iglesias en horari
extraescolar, del districte de Sant Andreu, per als exercicis 2021-2022, i per un
pressupost base de licitació de 53.544,97 euros (IVA inclòs).

17. –

(0128/19) De la gerent municipal, de 2 de juny de 2021, que prorroga per un període
comprès des del 03.09.2021 fins al 02.09.2022, el contracte relatiu al servei de suport
i assessorament al funcionament del Consell de Ciutat de la ciutat de Barcelona
adjudicat a E1dos Dinamització Social, SL., per als exercicis 2021-2022, i per un import
de 52.132,95 euros (IVA inclòs).

18. –

(s/n) De la gerent municipal, de 2 de juny de 2021, que inicia expedient, aprova el plec
de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relaitu al servei de
desenvolupament del programa de promoció de les dones del districte de Les Corts,
per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 22.360,09 euros
(IVA inclòs).

19. –

(20200483) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 6 de juny de 2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la
despesa per un import de 12.381,87 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la gestió
de la dinamització dels terrenys d'acampada juvenil de Can Girona, per als exercicis
2021-2022.

20. –

(20200392) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 8 de juny de 2021, que allibera la quantitat de 22.361,45 euros (IVA inclòs) en
concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu a l'execució dels serveis de
suport emocional a infants i adolescents dels centres oberts adjudicat a Eduvic, SCCL,
amb càrrec a l'exercici 2021.

21. –

(0326/19) De la gerent municipal, de 8 de juny de 2021, que anul·la l'autorització i
disposició de la despesa per import de 17.054,95 euros (IVA inclòs) del contracte
relatiu al lloguer i a la instal·lació d'infraestructures (escenaris) per a la realització de
l'esdeveniment "Associa't a la Festa" durant les festes de la Mercè adjudicat a Eisi
Escenarios, SL., per a l'exercici 2021.

22. –

(0904/19) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 8 de juny
de 2021, que anul·la l'autorització i disposició de la despesa d'import 16.578,81 euros
(IVA inclòs) del contracte relatiu al lloguer i la instal·lació dels elements logístics
necessaris per al muntatge de l'Associa't a la Festa a la plaça de Catalunya durant les
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festes de la Merc, incloent transport, muntatge i desmuntatge, lot 1, estructures
prefabricades adjudicat a Subministres Industrials, SM, SL., amb càrrec a l'exercici
2021.
23. –

(0904/19) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 18 de juny
de 2021, que cancel·la i/o retorna a Barna Porters Seguretat, SL. la garantia definitiva
d'import 1.103,00 euros constituïda per respondre del compliment del contracte
relatiu a la vigilància de les infraestructures, així com garantir la seguretat ciutadana i
el correcte funcionament per al desenvolupament de les activitats del muntatge
Associa't a la Festa, amb serveis de vigilància i control d'accessos.

24. –

(0904/19) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 18 de juny
de 2021, que cancel·la i/o retorna a Subministres Industrials, SM, SL. la garantia
definitiva d'import 1.370,15 euros per respondre del compliment del contracte relatiu
al lloguer i instal·lació dels elements logístics necessaris per al muntatge Associa't a la
Festa a la plaça de Catalunya, durant les Festes de la Mercè, incloent transport,
muntatge i desmuntatge, lot 1, estructures prefabricades.

25. –

(0904/19) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 8 de juny
de 2021, que anul·la l'autorització i disposició de la despesa d'import 19.384,20 euros
(IVA inclòs) del contracte relatiu al lloguer i la instal·lació dels elements logístics
necessaris per al muntatge de l'Associa't a la Festa a la plaça de Catalunya durant les
festes de la Merc, incloent transport, muntatge i desmuntatge, lot 2, grups
electrògens i il·luminació adjudicat a Kiloenergia Grups Electrògens Serveis, SL., amb
càrrec a l'exercici 2021.

26. –

(0904/19) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 18 de juny
de 2021, que cancel·la i/o retorna a Kiloenergia Grups electrog. Serv., SL. la garantia
definitiva d'import 1.602,00 euros constituïda per respondre del compliment del
contracte relatiu al lloguer i instal·lació d'elements logístics necessaris per al muntatge
de l'Associa't a la Festa, lot 2, grups electrògens i il·luminació, per a l'exercici 2021.

27. –

(0729/19) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 9 de juny
de 2021, que anul·la l'autorització i disposició de la despesa per un import de
26.692,64 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la vigilància de les infraestructures,
així com garantir la seguretat ciutadana i el correcte funcionament per al
desenvolupament de les activitats del muntatge Associa't a la Festa, amb serveis de
vigilància i de control d'accessos adjudicat a Barna Porters Seguretat, SL, per a
l'exercici 2021.

28. –

(2021-0031) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 9 de
juny de 2021, que adjudica a Eternum Events, SCP el contracte relatiu a la coordinació
i gestió d'activitats sobre pluralitat religiosa a Barcelona (jornades, cicles i monogràfics
temàtics), per als exercicis 2021-2022, i per un import de 96.838,55 euros (IVA inclòs).
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29. –

(2036/2021) De la gerent municipal, de 14 de juny de 2021, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte
relatiu a la gestió del casal de barri Congrés-Indians i de la pista esportiva Manigua, al
districte de Sant Andreu, per als exercicis 2021-2023, i per un pressupost base de
licitació de 248.983,78 euros (IVA inclòs).

30. –

(s/n) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 14 de juny de
2021, que adjudica a Spora Sinergies, SCCL el contracte relatiu a l'estudi de la situació
de les dones en el teixit científic barceloní i metropolità, per als exercicis 2021-2022, i
per un import de 15.512,20 euros.

31. –

(20200152) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 14 de juny de 2021, que adjudica a Market AAD Investigacions de Mercat el
contracte relatiu als serveis de gestió, manteniment i millora dels avantatges de la
Targeta Rosa i de la Targeta Barcelona Solidària a l'Ajuntament de Barcelona, per als
exercicis 2021-2023, i per un import de 109.807,50 euros (IVA inclòs).

32. –

(20210152) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 14 de juny de 2021, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la
licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al subministrament, mitjançant
arrendament, de material d'infraestructures (estructures no permanents
desmuntables, mobiliari, elements addicionals i material de so i il·luminació) necessari
per al desenvolupament d'actes de la gerència de Drets Socials, Justícia Global,
Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per
un pressupost base de licitació de 106.722,00 euros (IVA inclòs).

33. –

(076/2017) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 17 de juny de 2021, que
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de
1.410,81 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la gestió de les pistes poliesportives
de Montbau i Can Baró adjudicat a Llop Gestió Esportiva, SL., per a l'exercici 2021.

34. –

(s/n) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 16 de juny de
2021, que adjudica al Sr. Gerard Muñoz Martínez el contracte relatiu a l'anàlisi,
proposta tècnica i supervisió de la millora de la connectivitat dels casals de barri, per
als exercicis 2021-2022, i per un import de 17.482,08 euros.

35. –

(20200415) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 17 de juny de 2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la
despesa per un import de 60.851,68 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als serveis
de coordinació tecnològica, assistència tècnica, manteniment i evolució de les eines
TIC de gestió del servei VinclesBCN, per als exercicis 2021-2022.

36. –

(0326/19) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 18 de juny
de 2021, que cancel·la i/o retorna a Eisi Escenarios, SL. la garantia definitiva d'import
1.409,50 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al
lloguer i instal·lació d'infraestructures (escenaris) per a la realització de
l'esdeveniment "Associa't a la Festa" durant les Festes de la Mercè, per a l'exercici
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2021.
Acords de la Comissió de Govern de 17 de juny de 2021
37. –

(20200224) ADJUDICAR el contracte núm. 20002962, que té per objecte la
contractació del servei de Secretaria Tècnica de l'Acord Ciutadà i de l'Estratègia
d'Inclusió que inclou el suport i acompanyament tècnic, metodològic i administratiu,
la gestió operativa de les eines de comunicació i difusió i l'organització i suport logístic
de les activitats organitzades en el marc de l'Acord Ciutadà i de l'Estratègia d'Inclusió a
l'empresa ESTRATÈGIES QUALITAT URBANA, S.L. amb NIF B60838307 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
521.682,87 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals
431.142,87 euros corresponen al preu net i 90.540,00 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor
de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 130.420,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23034 0200; un import (IVA inclòs) de 260.841,43
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23034 0200; un import (IVA inclòs) de 130.420,72 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23034
0200. 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
26.139,62 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 al senyor Sergi Marti Moreno, Cap de
departament de Participació Social. ALLIBERAR la quantitat de 110.896,03 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 1.366,55 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23034 0200; un import (IVA inclòs) de 55.448,02 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23034
0200; un import (IVA inclòs) de 54.081,46 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23034 0200. DONAR COMPTE d'aquest
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

38. –

(0730-19) PRORROGAR per un període comprès des del 04.09.2021 fins el 03.09.2022,
el contracte 19002467-001 que té per objecte el Servei d’informació, d’assessorament
i d’acompanyament jurídic a sol·licitants d’asil i refugiats al SAIER (Servei d’Atenció a
Immigrants, Emigrants i Refugiats), amb mesures de contractació pública sostenible,
adjudicat a l'empresa ACCEM, amb NIF G79963237, per un import total de 191.135,16
euros (IVA exempt), 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 62.118,93 euros, IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2021 i a l'aplicació
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pressupostària D/22731/23164 0200. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de
l'esmentat contracte per un import de 129.016,23 euros, IVA exempt, amb càrrec a
l'exercici 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23164 0200, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. REQUERIR l'adjudicatari
per tal que comparegui 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 Drets Socials, Cultura i Esports.
39. –

(20192001) MODIFICAR, a l'empara del l'article 205 apartat 2.b) de la Llei 9/2017 de
Contractes del Sector Públic, el contracte 19000173 que té per objecte la gestió dels
serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats dels casals de gent
gran del Districte de Ciutat Vella, adjudicat a l'empresa ESPORT 3 SERVEIS
ALTERNATIUS SL amb NIF B62068713, consistent en eximir l'import anual del cànon a
abonar corresponent al període de l'1 de gener de 2021 al 30 de juny de 2021, d'acord
amb els informes i documentació que consta a l'expedient. REQUERIR l'adjudicatari
per tal que comparegui a les dependències de la seu del Districte de Ciutat Vella per a
la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. DONAR COMPTE de la resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

40. –

(19003191-002) ESTABLIR la suspensió parcial del Lot 2 del contracte 19003191, que
té per objecte la gestió del Casal de gent gran de Vall d'Hebron i el Casal de Gent Gran
de Sant Genís, adjudicat a l'empresa INICIATIVES I PROGRAMES,S.L, amb CIF
B59545913, des del dia 17 de març de 2020 inclòs i fins la data de l'aixecament de la
suspensió, de conformitat amb l'acta de suspensió parcial del contracte. RATIFICAR
l'aixecament de la suspensió del Lot 2 del contracte 19003191, que té per objecte la
gestió del Casal de gent gran de Vall d'Hebron i el Casal de Gent Gran de Sant Genís,
adjudicat a l'empresa INICIATIVES I PROGRAMES,S.L, amb CIF B59545913, des del dia
2 de juliol de 2020 de conformitat amb l'acta d'aixecament de la suspensió del
contracte i amb la documentació presentada de seguretat i salut pública que
s'acompanya a la mateixa acta. NOTIFICAR el present acord al contractista. DONAR
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

41. –

(20192000) MODIFICAR, a l'empara del l'article 205 apartat 2.b) de la Llei 9/2017 de
Contractes del Sector Públic, el contracte 19000513L02 que té per objecte la gestió
dels serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats del Centre Cívic
Convent Sant Agustí del Districte de Ciutat Vella, adjudicat a l'empresa TRÀNSIT
PROJECTES SL amb NIF B59489351, consistent en reduir de forma proporcional
l'import anual del cànon a abonar corresponent al període de l'1 de gener al 30 de
juny de 2021, en un import de 2.761,89 euros, d'acord amb els informes i
documentació que consta a l'expedient. REQUERIR l'adjudicatari per tal que
comparegui a les dependències de la seu del Districte de Ciutat Vella 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 Drets Socials, Cultura i
Esports

42. –

(19000186-002) PRORROGAR per un període comprès des de l'1 de juliol de 2021 fins
CCM 7/21 DSocials

8/22

el 30 de juny de 2023, el contracte 19000186 que té per objecte la Gestió i
dinamització de centre cívic Guinardó, adjudicat a l'empresa PROGESS PROJECTES I
GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL., amb NIF B59960526, per un import total de
629.170,38 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 157.292,59 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 129.993,88 euros i import IVA de 27.298,71 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22719/33711 0607, 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 314.585,19 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un
import net de 259.987,76 euros i import IVA de 54.597,43 amb tipus impositiu 21% a
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0607, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de
l'esmentat contracte per un import de 157.292,60 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el
desglossament següent: un import net de 129.993,88 euros i import IVA de 27.298,72
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0607. NOTIFICAR
el present acord al contractista. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.
43. –

(20004419) ALLIBERAR la quantitat de 48.155,60 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 20004419 que té per objecte la Gestió del Centre
Cívic Matas i Ramis, el qual ha estat adjudicat a l'empresa CALAIX DE CULTURA, SL,
amb NIF B63033740, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 10.032,42 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0607; un
import (IVA inclòs) de 24.077,80 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0607; un import (IVA inclòs) de 14.045,38
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0607. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

44. –

(09-CONV-622/2021) APROVAR el conveni de gestió cívica entre l'Ajuntament de
Barcelona-Districte de Sant Andreu, i l'Associació de Veïns de Congrés Indians, per a la
gestió de l'equipament del Centre Cívic Can Clariana Cultural i l'Espai Acàcies, pel
període 1 de juliol de 2021 i fins el 31 de desembre de 2024; ATORGAR una subvenció
directa i de caràcter excepcional, a favor de l'Associació de Veïns de Congrés Indians,
amb NIF G58071291, per un import de 100.692,26 euros, per a l'anualitat 2021, de
201.384,52 euros, per a l'anualitat 2022, de 201.384,52 euros, per a l'anualitat 2023 i
de 201.384,52 euros, per a l'anualitat 2024, equivalent al 85,83% del cost total del
projecte de 821.158,43 euros, d'acord amb l'establert als articles 22.2.c) i 28, ambdós
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'art. 6.2 de la
normativa general de subvencions de l'Ajuntament; AUTORITZAR I DISPOSAR la
despesa de 704.845,82 euros, amb el desglossament de 100.692,26 euros, per a
l'anualitat 2021, de 201.384,52 euros, per a l'anualitat 2022, de 201.384,52 euros, per
CCM 7/21 DSocials

9/22

a l'anualitat 2023 i de 201.384,52 euros, per a l'anualitat 2024, amb càrrec als
pressupostos municipals de cada anualitat i a la partida 48903/92416, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida corresponent en els exercicis
posteriors a l'actual; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, abans del 31 de març
de 2025, presenti la justificació dels fons rebuts, mitjançant un compte justificatiu
amb aportació d'informe d'auditor condicionat al compliment dels requisits de l'article
74.1 del RD 887/2006, d'acord amb el què estableix l'article 10è de la Normativa
general de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona; FACULTAR la gerent del
Districte de Sant Andreu per a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots
aquells documents que se'n derivin; DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
Acords de la Comissió de Govern d’1 de juliol de 2021
45. –

(20200210) DESISTIR, a l'empara de l'art. 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), del procediment d'adjudicació del contracte
20002101 que té per objecte l'Acord Marc del Servei d'Atenció i acollida per violència
masclista (SARA) i la Unitat de tràfic d'éssers humans (UTEH), mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació de 6.214.915,92 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un
valor estimat d'11.307.586,74 euros, distribuït en 7 lots, segons consta a l'informe de
la Cap del departament d'administració i personal de 4 de maig de 2021, NOTIFICAR
aquest acord a tots els licitadors que s'hagin presentat a aquest procediment;
PUBLICAR el desistiment de la licitació al Perfil del Contractant; i DONAR-NE COMPTE
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

46. –

(20200285) INICIAR l'expedient per a la contractació dels Serveis de secretaria tècnica
per la innovació social de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI a
l'Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 21001436, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació d'1.099.915,85 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 909.021,36 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 909.021,36 euros i import de l'IVA de 190.894,49 euros; i amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 137.489,49 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23031 0200, un import (IVA inclòs) de 137.489,48
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23031 0200, un import (IVA inclòs) de 274.978,96 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23031 0200, un
import (IVA inclòs) de 274.978,96 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23031 0200, un import (IVA inclòs) de 274.978,96
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23031 0200; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos posteriors a l'actual; DECLARAR la improcedència de la revisió de preus
amb motiu de l'article 103 LCSP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de
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Drets Socials, Cultura i Esports.
47. –

(20189202) PRORROGAR per un període comprès des del 10.09.2021 fins el
09.09.2022, el contracte 18000171-006 que té per objecte "Gestió del servei públic
dels Casals de Gent Gran i del programa de dinamització de gent gran del districte
Sants-Montjuïc amb objectius d'eficiència social", adjudicat a l'empresa ESPORT3
SERVEIS ALTERNATIUS SL, amb NIF B62068713, per un import total de 421.273,07
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 130.421,52 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net
de 118.565,02 euros i import IVA d'11.856,50 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació
pressupostària D/22719/23232 0603. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de
l'esmentat contracte per un import de 290.851,55 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 264.410,50 euros i import IVA de 26.441,05
amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0603,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. DONAR
compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

48. –

(20221000) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Gestió i programa de
dinamització sociocultural del centre cívic Sant Martí, amb mesures de contractació
pública sostenible", amb núm. de contracte 21001515, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació de 396.067,84 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 654.657,58 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 327.328,79 euros i import de l'IVA de 68.739,05 euros; i amb càrrec a l'aplicació
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
396.067,84 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0610; 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 Drets Socials, Cultura i Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 8 de juliol de 2021

49. –

(20219203) ADJUDICAR el contracte núm. 21000441, que té per objecte el "Servei de
dinamització dels equipaments municipals per a adolescents i joves: Espai la Clau,
Espai 12@16 i Projecte "Tarda Jove al Poble-Sec" del Districte de Sants-Montjuïc, amb
objectius d'eficiència social" a TASCA SERVEIS D'ANIMACIO, SL, amb NIF B59533190,
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
440.542,64 euros IVA inclòs, dels quals 400.493,31 euros corresponen al preu net i
40.049,33 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
quantitat amb el desglossament següent; un import (IVA inclòs) de 146.847,56 euros a
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l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222
0603; un import (IVA inclòs) de 220.271,32 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0603; un import (IVA inclòs) de
73.423,76 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23222 0603. 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 20.024,67 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 Sr.
Francisco Fernández Sierra. ALLIBERAR la quantitat de 21.472,16 euros (IVA inclòs), en
concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 7.157,39 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222
0603; un import (IVA inclòs) de 10.736,08 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0603; un import (IVA inclòs) de
3.578,69 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23222 0603. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
b) Mesures de govern
1. –

Per uns equipaments municipals amb perspectiva de gènere.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Pérez, Alamany, Vila, Sierra, Ramírez, Parera i Barceló.

ES DÓNA PER TRACTADA
c) Informes
2. –

Programes d'educació artística i cultural a escoles i instituts.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Truñó, Sendra, Munté, Sierra, Ramírez, Parera i Barceló.

ES DÓNA PER TRACTAT
d) Compareixences Govern municipal
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
3. –

(M1923/2351) Que comparegui el responsable del Govern municipal de polítiques
destinades a les persones amb discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona per tal
d'explicar les millores que s'han realitzat en les platges de la nostra ciutat, tant en el
servei del bany adaptat com les millores urbanístiques necessàries pel seu bon
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funcionament i quines seran les millores que es duran a terme en les zones de joc
infantil a partir de l'estiu.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Riera, Munté, Benedí, Sierra, Ramírez, Parera i Barceló.

ES DÓNA PER TRACTADA
Del Grup Municipal Partit Popular:
4. –

(M1923/2343) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar
explicacions sobre els acords a què ha arribat l'Ajuntament de Barcelona amb el nou
propietari del Gimnàs Sant Pau així com les condicions establertes per la gestió
d'habitatges de lloguer social.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Pérez, Ramírez, Gassol, Munté, Sierra, Parera i Barceló.

ES DÓNA PER TRACTADA
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
5. –

(2021/0279) Primera.- APROVAR inicialment la declaració de tot l'àmbit del municipi
de Barcelona com a àrea de mercat d'habitatge tens, d'acord amb l'article 2 de la Llei
11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes
en els contractes d'arrendament d'habitatges i de modificació de la Llei 18/2007, de la
Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge, i de
conformitat amb el contingut de la memòria tècnica explicativa i els informes
justificatius que s'incorporen a l'expedient, i amb les següents característiques
particulars: - Una durada de 5 anys, amb possibilitat de pròrroga. - Una minoració en
un 5% del preu de referència, d'acord amb la disposició addicional primera de la Llei
11/2020. - La Inclusió dels habitatges de més de 150 metres quadrats. - I amb
l'especial inclusió constant en l'Annex de la memòria tècnica explicativa de la relació
de les actuacions i mesures que l'Ajuntament de Barcelona durà a terme durant tot el
període de vigència del règim corresponent a fi d'atenuar o capgirar la situació de
mercat tens, en exercici de les competències respectives i en col·laboració amb altres
administracions, en el marc dels instruments locals, supralocals i generals de
planificació i programació d'habitatge. Segona.- DECLARAR la urgència en la
tramitació d'aquest acord, segons l'article 3.7 de la Llei 11/2020, de 18 de setembre,
per raons d'interès públic i per intentar evitar una situació d'inseguretat jurídica,
durant unes setmanes, en atenció a què la declaració inicial del municipi de Barcelona
prevista en la Llei 11/2020 caduca el proper 21 de setembre de 2021, en virtut de la
disposició transitòria segona de l'esmentada llei. Tercera.- SOTMETRE l'acord a
informació pública, mitjançant un anunci al BOPB i al DOGC, per un termini de 15 dies,
d'acord amb la declaració d'urgència en la tramitació d'aquest procediment; i TENIR
per aprovada definitivament la declaració del municipi de Barcelona com a àrea de
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mercat d'habitatge tens si durant aquest termini no s'hi formulen reclamacions o
al·legacions. L'entrada en vigor de la declaració es produirà l'endemà de la publicació
al DOGC de l'acord d'aprovació definitiva, havent de publicar-se prèviament un anunci
al BOPB, al DOGC i als portals de transparència de la Generalitat de Catalunya i de
l'Ajuntament de Barcelona. Quarta.- COMUNICAR, d'acord amb l'article 3.6 de la Llei
11/2020, de 18 de setembre, aquest acord a la Generalitat de Catalunya per a la seva
publicació al seu portal de transparència. Cinquena.- DONAR TRASLLAT d'aquesta
resolució a la Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori del Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, al
Departament d'Acció Exterior i Transparència de la Generalitat de Catalunya, als
membres de la Comissió de Seguiment que ha creat el Govern per a la Llei 11/2020,
de 18 de setembre, i a les entitats representatives potencialment afectades per la
futura declaració identificades pels serveis municipals.
Es presenta la modificació de redactat següent:
Primera.- APROVAR inicialment la declaració de tot l'àmbit del municipi de
Barcelona com a àrea de mercat d'habitatge tens, d'acord amb l'article 2 de la
Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de
rendes en els contractes d'arrendament d'habitatges i de modificació de la Llei
18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a
l'habitatge, i de conformitat amb el contingut de la memòria tècnica explicativa i
els informes justificatius que s'incorporen a l'expedient, i amb les següents
característiques particulars: - Una durada de 5 anys, amb possibilitat de
pròrroga. - Una minoració en un 5% del preu de referència, d'acord amb la
disposició addicional primera de la Llei 11/2020. - La inclusió també dels
habitatges de més de 150 metres quadrats. - I amb l'especial inclusió constant en
l'Annex de la memòria tècnica explicativa de la relació de les actuacions i
mesures que l'Ajuntament de Barcelona durà a terme durant tot el període de
vigència del règim corresponent a fi d'atenuar o capgirar la situació de mercat
tens, en exercici de les competències respectives i en col·laboració amb altres
administracions, en el marc dels instruments locals, supralocals i generals de
planificació i programació d'habitatge. Segona.- DECLARAR la urgència en la
tramitació d'aquest acord, segons l'article 3.7 de la Llei 11/2020, de 18 de
setembre, per raons d'interès públic i per intentar evitar una situació
d'inseguretat jurídica, durant unes setmanes, en atenció a què la declaració
inicial del municipi de Barcelona prevista en la Llei 11/2020 caduca el proper 21
de setembre de 2021, en virtut de la disposició transitòria segona de l'esmentada
llei. Tercera.- SOTMETRE l'acord a informació pública, mitjançant un anunci al
BOPB i al DOGC, per un termini de 15 dies, d'acord amb la declaració d'urgència
en la tramitació d'aquest procediment; i TENIR per aprovada definitivament la
declaració del municipi de Barcelona com a àrea de mercat d'habitatge tens si
durant aquest termini no s'hi formulen reclamacions o al·legacions. L'entrada en
vigor de la declaració es produirà l'endemà de la publicació al DOGC de l'acord
d'aprovació definitiva, havent de publicar-se prèviament un anunci al BOPB, al
DOGC i als portals de transparència de la Generalitat de Catalunya i de
l'Ajuntament de Barcelona. Quarta.- COMUNICAR, d'acord amb l'article 3.6 de la
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Llei 11/2020, de 18 de setembre, aquest acord a la Generalitat de Catalunya per
a la seva publicació al seu portal de transparència. Cinquena.- DONAR TRASLLAT
d'aquesta resolució a la Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social del Departament
de Drets Socials i al Departament d'Acció Exterior i Govern obert de la
Generalitat de Catalunya, als membres de la Comissió de Seguiment que ha creat
el Govern per a la Llei 11/2020, de 18 de setembre, i a les entitats
representatives potencialment afectades per la futura declaració identificades
pels serveis municipals.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana, contrari de Ciutadans i Partit
Popular i la reserva de Junts per Catalunya, Barcelona pel Canvi i regidor/a no
adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea.
6. –

(CO 2021-07/20) RATIFICAR, l'acord adoptat pel Consell de Govern del Consorci
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona en la sessió de 24 de març de
2021, relatiu a l'aprovació de la modificació dels seus estatuts i el seu text refós,
d'acord amb el redactat que consta a l'expedient administratiu, amb l'objecte de
millorar-los i adaptar-los a les normatives recents. ENCARREGAR al Consorci Institut
d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona l'assumpció del tràmit d'informació
pública corresponent i determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a
l'aprovació de la modificació dels estatuts tindran caràcter col·lectiu i substituiran els
que s'haurien de publicar separadament. SOL·LICITAR a l'Àrea Metropolitana de
Barcelona que dugui a terme les actuacions materials per a l'execució d'aquest acord,
i que siguin comunes a tots els ens consorciats. NOTIFICAR aquest acord al Consorci
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i als seus membres
consorciats.
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, Barcelona pel Canvi i regidor/a no adscrit/a
Maria Magdalena Barceló Verea.
Districte de Nou Barris

7. –

(21XF0458) APROVAR l'expedient de reconeixement de crèdit per un import de
6.238,32 euros iva inclòs, atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de
l'empresa MUNTATGES LLEIDA, SA, amb NIF: A25022427, despeses realitzades l'any
2020 i no reconegudes en l'exercici que li corresponien, per les obres del canvi
d'enllumenat al Camp de Futbol Ciutat Meridiana, correctament acomplertes per
l'empresa MUNTATGES LLEIDA, SA, amb NIF: A25022427. CONVALIDAR, vistos els
informes de la Intervenció Municipal i de l'òrgan gestor obrants a l'expedient, les
actuacions administratives i la despesa corresponent, d'acord amb el que estableix
l'article 52 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, i també als efectes que es preveu a l'article 28 del RD
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del Sector Públic Local. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la
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despesa per un import de 6.238,32 euros, amb càrrec al pressupost de l'any 2021 i
partida D/0608/63220/93314, a favor de MUNTATGES LLEIDA, SA, amb NIF:
A25022427.
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, Barcelona pel Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria
Magdalena Barceló Verea.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
8. –

(M1923/2331) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER.- Que
abans del 31 de desembre del present any, s'hagi elaborat un pla d'actuació per
abordar l'exclusió socioeconòmica i la discriminació que pateix el Poble Gitano de
Barcelona. SEGON.- Que el pla sigui realista, avaluable, amb polítiques orientades a
resultats, participatiu i transparent i que se centri en els eixos prioritaris del "Marc
estratègic de la UE per a la igualtat, la inclusió i la participació del poble gitano 20202030": Lluita i prevenció de l'antigitanisme i la discriminació; reducció de la pobresa i
l'exclusió; salut; educació; treball; habitatge i foment de la participació. TERCER.- Que
el pla incorpori la perspectiva intercultural de Barcelona i que tingui dotació
pressupostària específica per la seva implementació.
Es presenta el text transaccionat següent:
(M1923/2331) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER.Que durant el primer semestre de 2022, s'hagi elaborat un pla d'actuació per
abordar l'exclusió socioeconòmica i la discriminació que pateix el Poble Gitano de
Barcelona. SEGON.- Que el pla sigui realista, avaluable, amb polítiques orientades
a resultats, participatiu i transparent i que se centri en els eixos prioritaris del
"Marc estratègic de la UE per a la igualtat, la inclusió i la participació del poble
gitano 2020-2030": Lluita i prevenció de l'antigitanisme i la discriminació;
reducció de la pobresa i l'exclusió; salut; educació; treball; habitatge; foment de
la participació; cultura. TERCER.- Que en el disseny, la gestió, la implementació i
l'avaluació del pla hi participin les entitats del CMPG així com persones de
reconeguda vàlua. QUART.- Que el pla incorpori la perspectiva intercultural de
Barcelona i que tingui dotació pressupostària específica per la seva
implementació.
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Intervenen les Sres. i els Srs: Baró, Vila, Sierra, Ramírez, Parera, Barceló i Rabassa.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel
Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea. APROVADA AMB
TEXT TRANSACCIONAT
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
9. –

(M1923/2352) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern
municipal a prendre el compromís d'impulsar el pla per renaturalizar els patis
escolars, sense que aquestes intervencions provoquin la pèrdua d'espais esportius
dins de les escoles i que les intervencions que es desenvolupin a cada centre, siguin
consensuades mitjançant un grup de treball on hi hagi representació del Consorci
d'Educació, de l'Institut Barcelona Esports i del Consell de l'Esport Escolar de
Barcelona (CEEB).
Es presenta el text transaccionat següent:
(M1923/2352) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al
Govern municipal a prendre el compromís d'impulsar el pla per renaturalizar els
patis escolars, sense que aquestes intervencions provoquin la pèrdua d'espais
esportius dins de les escoles i que les intervencions que es desenvolupin a cada
centre, siguin consensuades mitjançant un grup de treball on hi hagi
representació del Consorci d'Educació, de l'Institut Barcelona Esports, del Consell
de l'Esport Escolar de Barcelona (CEEB) i de la plataforma "Ni un pam menys".
Intervenen les Sres. i els Srs.: Vila, Sendra, Sierra, Ramírez, Parera, Baceló i Truñó.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel
Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea. APROVADA AMB
TEXT TRANSACCIONAT
Del Grup Municipal Ciutadans:
10. –

(M1923/2367) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acora: Primer.- Definir i
crear un Pla de prevenció d'assetjament escolar a la ciutat, ordenant tots els recursos
que ara existeixen, fomentant els espais de formació, creant trobades entre els
professionals per millorar els processos, protocolitzant les accions pertinents sempre
que es tingui en compte l'assessorament i les aportacions de les diverses entitats
referents en aquesta matèria, així com promovent la cooperació entre els ens
educatius de la ciutat. Segon.- Posar a disposició dels centres dels quals és titular
l'Ajuntament de Barcelona un conjunt de mesures de vigilància per a la immediata
detecció i erradicació dels possibles casos d'assetjament escolar físic o psíquic, així
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com un programa de formació i sensibilització entre els joves d'aquests centres, per
evitar els casos de bullying. Tercer.- Revisar els protocols existents com el "Protocol de
prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament entre iguals" i que
s'implementin Programes de Mediació Escolar per actuar i prevenir davant
l'assetjament escolar en els diferents centres educatius de la ciutat, a través del
Consorci d'Educació de Barcelona. Quart.- Posar en marxa el circuit de professionals i
agents implicats (AMPA, alumnes, etc.) per garantir l'efectivitat de les derivacions i les
actuacions que es realitzin. Cinquè.- Organitzar durant el curs activitats de divulgació
adreçades a professors, famílies i alumnes, per facilitar la detecció de l'assetjament
escolar i com afrontar-lo, formant en la resolució pacífica de conflictes, en la
tolerància, i privilegiant la mediació escolar com a forma de resoldre'ls.
Es presenta el text transaccionat següent:
(M1923/2367) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l'Ajuntament de
Barcelona insta el Consorci d'Educació de Barcelona a: Primer.- Presentar, abans
de la fi de 2021, un informe sobre la prevenció de l'assetjament escolar a la
ciutat, que reculli els protocols i recursos existents per a la prevenció, detecció,
assessorament, acompanyament i mediació en els casos d'assetjament escolar,
així com la formació per als professionals i l'alumnat dels centres educatius,
incloent una anàlisi sobre els resultats i efectivitat d'aquests protocols i recursos i
la detecció d'oportunitats i propostes de millora, tenint en compte els criteris
següents: a) Fomentar els espais de formació, creant trobades entre els
professionals per millorar els processos, protocolitzant les accions pertinents
sempre que es tingui en compte l'assessorament i les aportacions de les diverses
entitats referents en aquesta matèria, així com promovent la cooperació entre
els ens educatius de la ciutat. b) Posar a disposició dels centres educatius un
conjunt de mesures de vigilància per a la immediata detecció i eradicació dels
possibles casos d'assetjament escolar físic o psíquic, així com un programa de
formació i sensibilització entre els joves d'aquests centres, per evitar els casos de
bullying. c) Revisar els protocols existents com el "Protocol de prevenció,
detecció i intervenció davant l'assetjament entre iguals" i que s'implementin
Programes de Mediació Escolar per actuar i prevenir davant l'assetjament escolar
en els diferents centres educatius de la ciutat. d) Posar en marxa el circuit de
professionals i agents implicats (AMPA, alumnes, etc.) per garantir l'efectivitat de
les derivacions i les actuacions que es realitzin. e) Organitzar durant el curs
activitats de divulgació adreçades a professors, famílies i alumnes, per facilitar la
detecció de l'assetjament escolar i com afrontar-lo, formant en la resolució
pacífica de conflictes, en la tolerància, i privilegiant la mediació escolar com a
forma de resoldre'ls.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Sierra, Sendra, Munté, Ramírez, Parera, Barceló i
Truñó.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel
Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea. APROVADA AMB
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TEXT TRANSACCIONAT
Del Grup Municipal Partit Popular:
11. –

(M1923/2344) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al govern
municipal a elaborar juntament amb les entitats representatives de les persones amb
discapacitat física i/o orgànica així com l'Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat les línies estratègiques que permetin abordar les vulneracions dels drets
que pateixen les persones amb discapacitat física i/o orgànica així com acordar els
plans d'acció per la prevenció i visibilització de les discriminacions i les vulneracions de
drets.
Intervenen el Sr. i les Sres.: Ramírez, Benedí, Munté, Sierra, Parera, Barceló i Riera.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel
Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea. APROVADA
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
12. –

(M1923/2347) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el govern municipal
a traslladar a les autoritats sanitàries, per la via que consideri més oportuna, la petició
de col·laborar amb el sector privat per dur a terme la campanya de vacunació i així
descongestionar el sistema sanitari públic i agilitzar, en la mesura que sigui possible, el
procés de vacunació front a la Covid-19. Al mateix temps, instem a que la
col·laboració públic privada inclogui el disseny d'un protocol per tal d'arribar a les
persones que es troben amb barreres digitals per a demanar cita per accedir a la
vacunació.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Parera, Benedí, Vila, Sierra, Ramírez, Barceló i Tarafa.

Votació favorable de Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a no
adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea, desfavorable d'Esquerra Republicana i
l'abstenció de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i Junts per
Catalunya. NO APROVADA
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
13. –

(M1923/2332) Que el govern municipal es comprometi a buscar la forma de facilitar
l'accés a entitats d'educació en el lleure als equipaments de la ciutat fora de l'horari
d'obertura d'aquests i/o busqui alternatives que els permeti fer la seva activitat o
emmagatzemar el seu material.
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Intervenen els Srs.: Zañartu i Riera

ACCEPTAT
14. –

(M1923/2341) Que el Govern municipal elabori, sota la coordinació del Centre de
Normalització Lingüística de Barcelona, i presenti a aquesta comissió, abans de finals
d'any, una auditoria de l'ús social del català a la ciutat, que inclogui un mapeig de la
situació de la llengua en cadascun dels nostres barris i districtes, una diagnosi de l'ús
del català en els diferents sectors i un informe sobre el compliment del Reglament
d'Ús de la Llengua Catalana de l'Ajuntament de Barcelona, així com un pla d'acció per
a incrementar l'ús social del català a Barcelona, que inclogui una estimació
pressupostària i una proposta de calendari d'actuació.
Es presenta la modificació de redactat següent:
(M1923/2341) Que el Govern municipal elabori, sota la coordinació del Centre
de Normalització Lingüística de Barcelona, i presenti a aquesta comissió una
auditoria de l'ús social del català a la ciutat, que inclogui un mapeig de la situació
de la llengua en cadascun dels nostres barris i districtes, una diagnosi de l'ús del
català en els diferents sectors i un informe sobre el compliment del Reglament
d'Ús de la Llengua Catalana de l'Ajuntament de Barcelona, així com un pla d'acció
per a incrementar l'ús social del català a Barcelona, que inclogui una estimació
pressupostària i una proposta de calendari d'actuació.
Intervenen la Sra. Sendra i el Sr. Subirats.

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
15. –

(M1923/2353) Que el govern municipal recuperi, de manera immediata, el projecte
de recuperació i dignificació del Pont Dels Tres Ulls; que integri aquest projecte en un
projecte-marc de reconeixement, recuperació i impuls del patrimoni cultural i històric
del districte de Nou Barris; que aquest projecte-marc tingui l'ambició de donar a
conèixer el patrimoni entre els veïns i veïnes del districte, i de tot Barcelona; i que fixi
uns objectius, calendari i pressupost adequat.
Intervenen els Srs.: Mascarell i Marcé .

ACCEPTAT
16. –

(M1923/2354) Que en el marc d'aquesta Comissió es presenti un informe sobre el
Projecte Arnau, que inclogui: - quin pressupost final s'hi destinarà; - el calendari
d'execució fins l'obertura al públic; - quin projecte social i artístic aportarà, - impacte
sobre el Paral·lel, com 'Avinguda de teatres', i sobre el teixit cultural de la ciutat.
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Intervenen els Srs.: Mascarell i Subirats.

ACCEPTAT
Del Grup Municipal Ciutadans:
17. –

(M1923/2368) Que el Govern Municipal faci els tràmits necessaris per a concedir a
Ricardo Zamora Martínez la medalla d'or de la ciutat de Barcelona a títol pòstum, per
la seva gran trajectòria professional i en agraïment per engrandir a la ciutat de
Barcelona a través dels seus èxits, a nivell nacional i internacional.
Es presenta la modificació de redactat següent:
(M1923/2368) Que el Govern Municipal faci els tràmits necessaris per a concedir
a Ricardo Zamora Martínez la medalla d'or al Mèrit Esportiu de Barcelona a títol
pòstum, per la seva gran trajectòria professional i en agraïment per engrandir a
la ciutat de Barcelona a través dels seus èxits, a nivell nacional i internacional.
Intervenen els Srs.: Sierra i Escudé.

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS
Del Grup Municipal Regidora no adscrita:
18. –

(M1923/2334) Instem al Govern Municipal a través dels serveis socials i en especial
dels educadors al seguiment de les persones sense llar per tal d'oferir els recursos
necessaris que puguin necessitar en el procés de vacunació.
Intervenen les Sres. Barceló i Pérez

ACCEPTAT
d) Preguntes
Del Grup Municipal Ciutadans:
19. –

(M1923/2369) Considera el Govern Municipal adequada l'adquisició d'un edifici al
carrer Balmes 16 amb una inversió de 8 milions d'euros en 23 habitatges, més el cost
de la seva rehabilitació, com a part d'una política social d'habitatge davant les
necessitats a la ciutat de Barcelona? Quina és la previsió de cost total de l'adquisició i
rehabilitació de l'edifici i la data prevista en què estaran disponibles per a l'entrada
dels usuaris?
Intervenen el Sr. Sierra i la Sra. Martín.

ES DÓNA PER TRACTADA
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Del Grup Municipal Partit Popular:
20. –

(M1923/2346) En base a quins criteris i/o bases objectius ha atorgat l'Institut
Municipal de Serveis Socials gratificacions a favor d'una part de la seva plantilla?
Intervenen el Sr. Ramírez i la Sra. Pérez.

ES DÓNA PER TRACTADA
21. –

(M1923/2345) Quin ha estat el cost i el procediment d'adjudicació per a la realització
de l'escultura anomenada "Himne, mite i paradís' 2019-2021" instal·lada als Jardins
de Ca l'Aranyó al Districte de Sant Martí?
Intervenen els Srs.: Ramírez i Subirats.

ES DÓNA PER TRACTADA
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
22. –

(M1923/2355) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec
acceptat en la Comissió del mes de maig del 2021 amb el següent contingut:
(M1923/2122) Que se'ns comuniqui en aquesta mateixa Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports i, també, es faciliti còpia per escrit a tots els grups municipals amb
presència al consistori, de l'estat del Pacte de Co-capitalitat 2020 que inclogui: - La
relació de reunions i el contingut de les mateixes amb els Ministeris des de la
signatura el 7 de febrer 2020. - Data de quan es compta rebre l'aportació de l'Estat. Relació de beneficiaris de la ciutat tant de cultura com de ciència, i com se n'ha
determinat el repartiment, - Que inclogui la voluntat d'incorporar els 25 milions a les
transferències de l'Estat a la ciutat de forma fixe. - Que traslladi el Pacte de Cocapitalitat al document de Pacte per la Cultura de Barcelona.
Intervenen els Srs.: Mascarell i Subirats.

ES DÓNA PER TRACTAT
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14.18 h.

Signat electrònicament per
:ANNA MARTORI SALICHS (SIG)
Data :2021.09.09 12:11:15
CEST
Raó:Aixecament Acta
Lloc : Barcelona
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