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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

Sessió ordinària de 14 de juny de 2022

ACTA

A la Sala Lluis Companys de la Casa de la Ciutat, el 14 de juny de 2022, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió ordinària, sota la 
presidència de l'Ima. Sra. Laura Pérez Castaño. Hi assisteixen les Imes. Sres. regidores i 
els Ims. Srs. regidors: Joan Ramon Riera Alemany, Jordi Martí Grau, Lucía 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, Joan Rodríguez Portell, Francisco 
Sierra López, Óscar Ramírez Lara i María 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 les Sres. i els Srs.: Pau González Val, regidor de Barcelona en 
Comú, Max Zañartu i Plaza, regidor d'ERC, Marina Gassol i Ventura, regidora d'ERC, 
Francina Vila i Valls, regidora de Junts per Catalunya i Sonia Fuertes Ledesma, 
comissionada d'Acció Social.

Excusa la seva absència la Ima. Sra. Regidora Eva Parera Escrichs, en el seu lloc la 
substitueix l’Il·lm. Sr. regidor Oscar Benítez Bernal.

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 09.30 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió ordinària celebrada el 17 de maig de 2022, 
l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i S’APROVA.

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

1. – (20189201) Del gerent del districte de l'Eixample, d'11 de maig de 2022, que cancel·la 
i/o retorna a l'Associació Esportiva de l'Eixample de Barcelona la garantia definitiva 
d'import 113.149,90 euros constituïda per respondre del compliment del contracte 
relatiu a la gestió i dinamització dels espais i casals de gent gran del districte de 
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l'Eixample, durant els anys 2018-2021. amb càrrec a l'exercici 2022. 

2. – (177/2019E) De la gerent municipal, de 17 de maig de 2022, que prorroga per un 
període comprès des de l'1.06.2022 fins al 31.05.2023, el contracte relatiu a la gestió i 
dinamització del casal de barri del Carmel, adjudicat a Iniciatives i Programes, SL, per 
als exercicis 2022-2023, i per un import de 137.604,63 euros (IVA inclòs). 

3. – (s/n) De la gerent municipal, de 17 de maig de 2022, que adjudica a Salesians Sant 
Jordi el contracte relatiu a l'acompanyament, dinamització i promoció de l'estratègia 
comunitària de la Zona Nord, per als exercicis 2022-2024, i per un import de 
129.900,00 euros (IVA inclòs). 

4. – (20209205) De la gerent municipal, de 17 de maig de 2022, que prorroga per un 
període comprès des de l'1.09.2022 fins al 31.08.2023, el contracte relatiu al servei de 
dinamització de l'espai destinat als adolescents i joves i de l'espai veïnal del carrer 
Química del districte de Sants-Montjuïc, objectius d'eficiència social, adjudicat a Tasca 
Serveis d'Animació, SL, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 130.680,79 
euros (IVA inclòs). 

5. – (139-2018) De la gerent municipal, de 17 de maig de 2022, que prorroga per un 
període comprès des del 29.07.2022 fins al 28.07.2023, el contracte relatiu a la gestió, 
dinamització i coordinació de les activitats en l'espai Petit Drac, adjudicat a la 
Fundació Pere Tarrés, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 91.955,50 euros 
(IVA inclòs). 

6. – (s/n) De la gerent municipal, de 19 de maig de 2022, que prorroga per un període 
comprès des del 2.06.2022 fins a l'1.06.2023, lot 1, el contracte de continguts web, 
xarxes socials i butlletins de temes de participació ciutadana, per a l'execució dels 
serveis de creació, edició i manteniment dels continguts web i les xarxes socials, 
preparació de butlletins i creació de materials visuals i audiovisuals que reforcin a les 
direccions de Democràcia Activa i Acció Comunitària de la gerència de Cultura, 
Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a La Clara 
Comunicació, SCCL, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 21.685,62 euros 
(IVA inclòs). 

7. – (s/n) De la gerent municipal, de 19 de maig de 2022, que prorroga per un període 
comprès des del 2.06.2022 fins a l'1.06.2023, lot 2, el contracte de continguts web, 
xarxes socials i butlletins de temes d'Accions Comunitàries i Casals de Barri, per 
l'execució de serveis de creació, edició i manteniment dels continguts web i les xarces 
socials, preparació de butlletins i creació de materials visuals i audiovisuals que 
reforcin a les direccions de Democràcia Activa i Acció Comunitària de la gerència de 
Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a La 
Clara Comunicació, SCCL, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 28.764,12 
euros (IVA inclòs). 

8. – (20202001) De la gerent municipal, de 19 de maig de 2022, que prorroga per un 
període comprès des del 8.07.2022 fins al 7.07.2023, el contracte relatiu al servei i 
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mesures d'accessibilitat per als espectacles familiars al districte de l'Eixample, 
adjudicat a la Fundació Privada Desenvolupament Comuntari, per als exercicis 2022-
2023, i per un import de 4.500,00 euros (IVA inclòs). 

9. – (20221019) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 20 de maig de 2022, que 
adjudica a Gafisa Barcelona Auditors, SLP el contracte relatiu al servei de revisió 
limitada dels comptes de pèrdues i guanys dels exercicis 2020-2023, de gestió i 
explotació dels camps de futbol Julià de Capmany, La Satalia, Ibèria i la Bàscula i la 
pista poliesportiva la Bàscula, i dels espais destinats al servei de bar-cafeteria de la 
Satalia i la Bàscula, al districte de Sants-Montjuïc, per als exercicis 2022-2024, i per un 
import de 7.407,02 euros (IVA inclos). 

10. – (20229202) Del gerent del districte de l'Eixample, de 20 de maig de 2022, que reajusta 
les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 28.082,78 
euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la gestió i dinamització del servei infojove de 
l'Edifici Transformadors del districte de l'Eixample, adjudicat a QSL Serveis Culturals, 
SL, amb càrrec als exercicis 2022-2023.

11. – (2022-0015) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 23 de 
maig de 2022, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i 
autoritza la despesa del contracte relatiu a la dinamització i suport metodològic per a 
l'acció comunitària al Casal de Barri de Trinitat Nova, centre de l'acció comunitària, 
per als exercicis 2022-2023, i per un import de 6.534,00 euros (IVA inclòs). 

12. – (20219202) De la gerent municipal, de 24 de maig de 2022, que prorroga per un 
període comprès des de l'1.09.2022 fins al 31.08.2023, el contracte relatiu a la gestió i 
dinamització del poliesportiu del carrer Roger, 64 del districte de Sants-Montjuïc, amb 
objectius d'eficiència social, adjudicat a l'Associació Esportiva Sant Andreu, per als 
exercicis 2022-2023, i per un import de 78.819,30 euros (IVA inclòs). 

13. – (20210238) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 24 de maig de 2022, que reajusta les anualitats de l'autorització de la despesa per 
un import de 23.454,44 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei de producció 
de continguts multimèdia, audiovisuals i fotografia, que doni suport a la comunicació 
de l'Área de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de 
Barcelona, amb càrrec als exercicis 2022-2023. 

14. – (20210358) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 24 de maig de 2022, que prorroga per un període comprès des del 17.06.2022 fins 
al 16.09.2022 o, en el seu defecte fins que es formalitzi el contracte, sempre que no 
superi la data de 16 de setembre de 2022, el contracte relatiu als serveis d'operació, 
gestió, manteniment de tauletes i connexió a internet del servei VinclesBCN, adjudicat 
a Televida Servicios Sociosanitarios, SL, per a l'exercici 2022, i per un import de 
234.835,49 euros (IVA inclòs). 

15. – (20210296) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 25 de maig de 2022, que allibera la disposició de la despesa per un import de 
6.669,90 euros del contracte relatiu a Seguretat SAIER-POSA, adjudicat a Enerpro, SL, 
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amb càrrec a l'exercici 2022. 

16. – (2022-0018) De la gerent d'Área de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 27 de 
maig de 2022, que anul·la l'autorització de la despesa per un import de 86.933,96 
euros del contracte relatiu als serveis d'avaluació cientificotècnica de projectes de 
recerca derivats de les convocatòries de subvencions, premis i ajudes de recerca 
impulsades pel Departament de Ciència i Universitats de l'Àrea de Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, amb càrrec als exercicis 2022-2023. 

17. – (20160323) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 27 de maig de 2022, que cancel·la i/o retorna a Progess, Projectes i Gestió de 
Serveis Socials, SL la garantia definitiva d'import 30.206,81 euros constituïda per 
respondre del compliment del contracte relatiu a la gestió del servei d'orientació i 
acompanyament per a persones immigrades, amb càrrec a l'exercici 2022. 

Acords de la Comissió de Govern de 5 de maig de 2022

18. – (21004710) ADJUDICAR el contracte núm. 21004710, que té per objecte "Gestió del 
servei dels casals de gent gran, del programa de dinamització de persones grans, i 
gestió i dinamització dels apartaments La Capa del Districte de Sants-Montjuïc amb 
objectius d'eficiència social" a ESPORT3 SERVEIS ALTERNATIUS SL amb NIF B62068713 
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 
d'1.117.530,25 euros IVA inclòs, dels quals 1.015.936,59 euros corresponen al preu 
net i 101.593,66 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària 
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
485.274,65 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23232 0603; un import (IVA inclòs) de 483.948,74 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0603; un 
import (IVA inclòs) de 148.306,86 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23232 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 50.796,83 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. ESTABLIR la durada del 
contracte a partir del 10 de setembre de 2022 , o a partir del dia següent a la data de 
formalització del contracte, si fos posterior, i fins al 31 de desembre de 2024. 
DESIGNAR com a responsable del contracte Eva Hernando Prior. ALLIBERAR la 
quantitat de 2.857,20 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 1.240,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0603; un import (IVA inclòs) de 
1.237,32 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23232 0603; un import (IVA inclòs) de 379,18 euros a l'exercici pressupostari 
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de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0603. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

19. – (001_22001060) APROVAR l'expedient per a la contractació dels serveis de gestió i 
dinamització del centre cívic El Carmel, del Districte d'Horta-Guinardó, amb mesures 
de contractació sostenible, amb núm. de contracte 001_22001060, mitjançant 
tramitació Ordinària, amb la utilització del procediment Obert, amb un pressupost 
base de licitació de 767.836,80 euros (IVA inclòs), i un valor estimat d'1.269.151,72 
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 634.575,86 euros i import de l'IVA de 133.260,94 
euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 95.979,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària 0607 D/22719/33711, un import (IVA inclòs) de 383.918,40 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0607 
D/22719/33711, un import (IVA inclòs) de 287.938,80 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0607 D/22719/33711; 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 Drets Socials, Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 19 de maig de 2022

20. – (22001411) INICIAR l'expedient per a la contractació dels "Serveis de Traducció i 
Mediació Intercultural (STMI), amb mesures de contractació pública sostenible", amb 
núm. de contracte 22001411, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.262.888,69 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 2.524.361,26 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 1.148.080,63 
euros i import de l'IVA de 114.808,06 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 373.676,65 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22703/23161 0200, un import (IVA inclòs) de 257.767,69 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22703/23161 
0200, un import (IVA inclòs) de 631.444,35 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22703/23161 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 Drets Socials, Cultura i Esports. 

21. – (22000086) INICIAR l'expedient per a la contractació corresponent a la dinamització i 
la gestió del Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx, amb mesures de contractació 
pública sostenible, núm. de contracte 22000086, mitjançant tramitació ordinària, amb 
la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
455.768,46 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.506.672,60 euros; APROVAR les 



6/18
CCM 6/22 DSocials

actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i 
el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat, amb pressupost net 376.668,15 euros i import de l'IVA de 79.100,31 euros; i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 113.942,12 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/33711; un import (IVA inclòs) de 
341.826,34 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/22719/33711. Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter 
plurianual, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada 
exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals; CONVOCAR la licitació per a 
la seva adjudicació; DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

22. – (18005015-004) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.08.2022 fins al 
31.07.2023, el contracte 18005015-004 que té per objecte la gestió, dinamització i 
coordinació del Centre Cívic Vallvidrera-Vázquez Montalban, del Centre Cívic l'Elèctric 
i del Casal de Barri Can Rectoret, del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, adjudicat a 
l'empresa CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF B63033740, per un import total de 
584.114,83 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 250.086,13 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 206.682,75 euros i import IVA de 43.403,38 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33711 0605. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 334.028,70 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 276.056,78 euros i import IVA de 57.971,92 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0605, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 26 de maig de 2022

23. – (20209202) PRORROGAR per un període comprès des de l'1 de setembre de 2022 al 
31 d'agost de 2023 la concessió núm. 20C00010, que té per objecte "Concessió camps 
de futbol Districte Sants-Montjuïc", adjudicat a l'empresa Associació Esportiva Escolar 
IES Montserrat, amb NIF G64353485, per un import total de 85.000,00 euros, d'acord 
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa de l'esmentada concessió a l'empresa adjudicatària amb el desglossament 
següent: un import de 28.333,33 euros amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/48999/34112 0603; un import de 56.666,67 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/48999/34112 
0603, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Josep Cuadras 
Barruera. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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24. – (22C00003) DESISTIR del procediment de licitació del contracte núm. 22C00003 que té 
per objecte el contracte de concessió de serveis per a la gestió, direcció, dinamització, 
coordinació i explotació dels serveis, en la modalitat de concessió, del Camp de Futbol 
de Trinitat Vella, amb mesures de contractació pública sostenible, d'acord amb 
l'informe jurídic que consta a l'expedient i que es té per reproduït a efectes de 
motivació. PUBLICAR aquesta resolució en el perfil del contractant. DONAR COMPTE a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

25. – (22000561) INICIAR l'expedient per a la contractació de les Obres per l'execució de 
noves pistes esportives a l'Espai Besòs al Districte de Sant Martí, Barcelona amb 
mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 22000561, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert simplificat, 
amb un pressupost base de licitació d'1.097.364,14 euros (IVA inclòs) i un valor 
estimat de 906.912,51 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el 
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
reguladors del contracte i el projecte executiu; CONVOCAR la licitació per a la seva 
adjudicació i condicionar-la a l'aprovació definitiva del projecte d'obres; AUTORITZAR 
l'esmentada quantitat, amb pressupost net 906.912,51 euros i import de l'IVA de 
190.451,63 euros; i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 700.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/611/15344/0610 i un 
import (IVA inclòs) de 397.364,14 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/61171/15344/0610; 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; i DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

26. – (22XF0584) INCOAR l’expedient per al contracte d’arrendament de l’entitat número 1, 
integrada en planta baixa i principal de la finca situada al carrer d’Avinyò, núm. 52, de 
Barcelona; CONCERTAR l’esmentat contracte amb la propietària de l’entitat, la 
senyora Mercedes Andreu Alberto, per un termini de quatre anys, amb efectes 4 de 
juny de 2022; AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de la propietària, amb efectes de 4 de 
juny de 2022, l’import total de 201.057,61 euros (renda, serveis i repercussions), IVA 
inclòs, per l’exercici 2022; 373.122,68 euros, IVA inclòs, per l’exercici 2023; 
391.778,81 euros, IVA inclòs, per l’exercici 2024; 411.367,75 euros, IVA inclòs, per 
l’exercici 2025 i 179.973,39 euros, IVA inclòs, per l’exercici 2026; ABONAR 
trimestralment la renda acordada mitjançant la presentació de la factura electrònica 
d’acord amb el que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic; APROVAR 
el contracte d’arrendament d’acord amb la redacció que consta a l’expedient 
i FORMALITZAR-LO; DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

27. – (22xf0434) PRORROGAR per un període comprès des de l'1/07/2022 fins el 
31/12/2022, la concessió 19C00025 que té per objecte la gestió i explotació del centre 
cívic de Cotxeres Borrell del Districte de l'Eixample, adjudicat a l'empresa Transit 
Projectes, SL, amb NIF B-59489351, per un import total de 112.856,03 euros, d'acord 
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amb els informes i documentació que consta a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 112.856,03 euros, exempt IVA, per 
a l'exercici 2022 amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48998/33711/0602. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que formalitzi el contracte en el termini de 15 dies 
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE compte a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

28. – (22000054) ADJUDICAR el contracte núm. 22000054, que té per objecte "Dinamització 
del l'equipament i prestació de serveis socioculturals al Centre Cívic El Sortidor amb 
objectius d'eficiència social" a Calaix de Cultura, SL, amb NIF B63033740, 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 671.355,07 euros IVA inclòs, dels quals 554.838,90 euros 
corresponen al preu net i 116.516,17 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 294.513,17 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33711 0603; un import (IVA inclòs) de 294.513,17 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 
0603; un import (IVA inclòs) de 82.328,73 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 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 27.741,95 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. ESTABLIR la durada del 
contracte a partir del 20 de setembre de 2022, o a partir del dia següent a la data de 
formalització del contracte, si fos posterior, i fins al 31 de desembre de 2024. 
DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Montserrat Corrales Babiano. 
ALLIBERAR la quantitat de 31.685,66 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 13.541,90 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0603; un 
import (IVA inclòs) de 13.541,90 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0603; un import (IVA inclòs) de 4.601,86 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0603. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 2 de juny de 2022

29. – (17004756-004) APROVAR, de conformitat amb l'article 29.4 LCSP, la continuïtat del 
contracte 17004756-004 que té per objecte el Servei de traducció i mediació 
intercultural), atès que s'està tramitant la licitació mitjançant procediment obert 
harmonitzat del nou contracte (22001411), pel temps indispensable fins a 
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l'adjudicació del següent contracte i, en tot cas, per un període no superior a 9 mesos, 
comprès des del 30 de maig de 2022 fins el 28 de febrer de 2023, per un import total 
de 392.197,96 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 313.758,37 euros, IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec 
a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 313.758,37 euros (IVA exempt) a l'aplicació pressupostària D/22703/23161 0200. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
78.439,59 euros, IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
78.439,59 euros (IVA exempt) a l'aplicació pressupostària D/22703/23161 0200, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

30. – (19005634-002) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.07.2022 fins el 
30.06.2023, el contracte 19005634-002 que té per objecte el "Servei de promoció de 
la convivència", adjudicat a l'empresa FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb NIF R5800395E, 
per un import total de 171.408,90 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 85.704,45 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 77.913,14 euros i import IVA de 7.791,31 
amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22719/15343 0609. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
85.704,45 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 
77.913,14 euros i import IVA de 7.791,31 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/15343 0609, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

31. – (09-CONV-639/2022) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant el districte de Sant Andreu, i la Fundació museu historicosocial 
de la Maquinista Terrestre i marítima, SA i de la MACOSA, per a la museïtzació d’una 
locomotora històrica ferroviària al districte de Sant Andreu; FACULTAR la regidora del 
Districte de Sant Andreu per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots 
aquells documents se’n derivin; DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 9 de juny de 2022

32. – (21C00022 - 22XF0279) ADJUDICAR el contracte de concessió de serveis núm. 
21C00022 que té per objecte la gestió i l'explotació del Centre Cívic Joan Oliver "Pere 
Quart", amb mesures de contractació pública sostenible, amb una durada de 24
mesos a partir de l'1 de juliol de 2022 i per un import de 332.377,84 euros exempt 
d'IVA, a favor de l'entitat CLUB LLEURESPORT amb NIF G60320132, de conformitat 
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la 
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proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa. DISPOSAR a 
favor de l'entitat adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: 
un import (IVA exempt) de 83.094,45 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711; un import (IVA exempt) de 
166.188,94 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/48998/33711 i un import (IVA exempt) de 83.094,45 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l'actual. NOTIFICAR la present resolució als licitadors i 
PUBLICAR-LA en el perfil del contractant. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
14.924,52 euros. REQUERIR 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 de forma telemàtica. DESIGNAR com a responsable del 
contracte a la Sra. Nuria Girona Folch, adscrita a la Direcció de Serveis a les Persones i 
al Territori del Districte de les Corts i, DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

33. – (21C00022 - 22XF0279) ALLIBERAR part de l'autorització de la despesa del contracte 
núm. 21C00022 que té per objecte la gestió i l'explotació del Centre Cívic Joan Oliver 
"Pere Quart", amb mesures de contractació pública sostenible, per un import de 
6.783,22 euros (IVA exempt), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo als 
exercicis pressupostaris dels anys 2022, 2023 i 2024 amb el desglossament següent: 
un import (IVA exempt) de 1.695,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/0604//48998/33711; un import (IVA exempt), de 3.391,59 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/48998/33711 i un import (IVA exempt) de 1.695,81 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711. 

34. – (188/2021) ADJUDICAR el contracte núm. 001_21004887, que té per objecte els 
serveis de gestió, dinamització i organització del Centre Cívic Pere Pruna, per un 
import de 369.560,55 euros (IVA inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient a Calaix de Cultura, SL, amb NIF B63033740, i 
d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa; 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 92.390,14 a l'exercici pressupostari 
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0605; un import (IVA 
inclòs) de 184.780,28 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33711 0605; un import (IVA inclòs) de 92.390,13 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711; 
ALLIBERAR la quantitat de 30.189,57 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 7.547,39 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711/0605; un 
import (IVA inclòs) de 15.094,78 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711/0605 i un import (IVA inclòs) de 7.547,40 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària  D/22719/33711/0605; CONDICIONAR la seva realització a l'existència 
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de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; FIXAR 
l'import de la garantia definitiva en 15.271,09 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. Imma Sampé Soler; DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

35. – (2109/2021) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Servei de gestió dels centres 
cívics de Bon Pastor, Baró de Viver, Trinitat Vella i la Sagrera del Districte de Sant 
Andreu, amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 
22000090, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació de 2.309.223,99 euros (IVA inclòs) i un valor 
estimat de 3.427.864,21 euros, distribuït en els següents lots: - LOT núm. 01, Gestió 
del Centre Cívic del Bon Pastor, per un import de 506.224,24 euros IVA inclòs; - LOT 
núm. 02, Gestió del Centre Cívic Baró de Viver, per un import de 581.548,43 euros IVA 
inclòs; - LOT núm. 03, Gestió del Centre Cívic Trinitat Vella, per un import de 
645.651,03 euros IVA inclòs; - LOT núm. 04, Gestió del Centre Cívic Sagrera, per un 
import de 575.800,29 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 1.908.449,58 euros i import 
de l'IVA de 400.774,41 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 251.951,98 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0609, un import (IVA inclòs) de 57.702,10 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609, un 
import (IVA inclòs) de 226.503,53 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609, un import (IVA inclòs) de 284.163,20 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0609, un import (IVA inclòs) de 65.133,56 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609, un 
import (IVA inclòs) de 250.620,49 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609, un import (IVA inclòs) de 321.405,86 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0609, un import (IVA inclòs) de 73.624,68 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609, un 
import (IVA inclòs) de 225.594,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609, un import (IVA inclòs) de 289.591,04 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0609, un import (IVA inclòs) de 66.362,67 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609, un 
import (IVA inclòs) de 196.570,16 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609; condicionada a l'existència de crèdit 
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adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

b) Mesures de govern

1. – Esport i Gènere. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Pérez, Escudé, Alamany, Vila, Sierra, Ramírez, Benítez i 
Barceló.

ES DÓNA PER TRACTADA

c) Informes

2. – Seguiment del Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Riera, Zañartu, Munté, Sierra, Ramírez, Benítez i Barceló.

ES DÓNA PER TRACTAT

d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

3. – (M1923/3944) Que comparegui el responsable del Govern municipal de polítiques 
socials de l’Ajuntament de Barcelona per tal d’explicar quines millores s’han assolit en 
el que portem de mandat en atenció a persones sense llar i quines es pensen fer en el 
temps que resta. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Fuertes, Munté, Benedí, Sierra, Ramírez, Benítez i 
Barceló.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

4. – (M1923/3966) Que comparegui el responsable municipal de l'àrea d'habitatge i 
rehabilitació per donar explicacions sobre les actuacions dutes a terme per part del 
Govern municipal en relació amb el desnonament de l'habitatge situat al número 23 
del carrer Sèquia Madriguera, del barri del Bon Pastor.

Intervenen les Sres. i els Srs.: Martín, Sierra, Baró, Munté, Ramírez, Benítez i Barceló.

ES DÓNA PER TRACTADA
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III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

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:

5. – (M1923/3937) Amb l’objectiu d’assolir una aportació financera estatal equitativa per a 
les infraestructures culturals i científiques de la ciutat i per al conjunt de la cultura 
barcelonina, la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 
municipal a donar compliment a la proposta consensuada per tots els grups 
municipals en el marc del Pacte Cultural de Barcelona, és a dir, a renegociar el conveni 
de capitalitat cultural i científica amb el Govern espanyol amb criteris d’equitat i 
d’acord amb el pes que la cultura barcelonina representa en termes de creació, 
producció, ocupació i exportació respecte al conjunt de l’Estat, i a establir nous 
paràmetres de col·laboració i finançament tant per als centres nacionals com per al 
conjunt de l’activitat cultural i científica de referència amb seu a Barcelona. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Sendra, Rodríguez, Sierra, Ramírez, Benítez, Barceló i 
Martí.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i 
regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.

APROVADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

6. – (M1923/3945) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 
municipal elabori, presenti i posi en marxa abans de de la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports del mes de setembre un pla de suport als espais de cultura viva de 
Barcelona, que contempli: La creació d’una línia de subvencions específica i exclusiva 
per a Espais de Cultura Viva destinada a promoure la programació de creadors 
emergents establerts a Barcelona, per tal d’afavorir que aquests espais esdevinguin 
una plataforma de llançament d’artistes novells de la ciutat, en tots els camps, així 
com vivers de cultura de proximitat i comunitats artístiques amb voluntat 
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professionalitzadora. La continuïtat de les subvencions destinades al condicionament i 
millora de les instal·lacions dels Espais de Cultura Viva tot millorant-ne la difusió, per 
garantir que aquells locals que vulguin acollir-s’hi puguin dur a terme les obres 
d’adequació dels seus espais, en especial pel que fa al condicionament musical. La 
implicació directa de l’Ajuntament de Barcelona en la difusió de les programacions 
dels Espais de Cultura Viva de la ciutat, per tal de donar-les a conèixer al públic com a 
espais de cultura de proximitat i de qualitat. La creació d’una línia específica d’ajuts 
per cobrir les despeses de lloguer dels Espais de Cultura Viva que estiguin en actiu i 
amb la llicència reglamentària, per tal de facilitar-ne la seva viabilitat econòmica atès 
el bé cultural que promouen a la ciutat de Barcelona. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Rodríguez, Sendra, Sierra, Ramírez, Benítez, Barceló i 
Martí.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i 
regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.

APROVADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

7. – (M1923/3968) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern 
Municipal a: Primer.- prendre les mesures necessàries de planificació i finançament 
per donar una solució urgent a les famílies sol·licitants, que representen un 40% que 
s'han quedat sense plaça a les escoles bressol públiques, ja sigui designant escoles 
bressol alternatives o altres mitjans, donant una resposta a la demanda per al curs 
2022-2023, així com que s'apliqui una planificació correcta per als propers anys que 
pugui donar una resposta a les demandes de les famílies. Segon.- prendre les mesures 
necessàries de planificació i finançament i, a través del Consorci d'Educació de 
Barcelona, s'atengui i doni resposta a les famílies que han signat el manifest 
emplaçant-los a garantir més oferta pública, evitant que hi hagi menors que es quedin 
sense opció d'accedir el proper setembre a una escola pública al primer curs 
d'educació infantil. Tercer.- procedir a l'assignació de manera anticipada de les places 
reservades a alumnes amb necessitats especials, ja que ara no es resolen fins al 2 de 
setembre, és a dir, tres dies abans de l'inici del curs escolar. Quart.- garantir la total 
transparència en l'assignació de places, segons se sol·licita per part de les famílies 
afectades, ja que adverteixen que el procés actual genera incertesa.

Intervenen les Sres. i els Srs.: Sierra, Sendra, Munté, Ramírez, Benítez, Barceló i 
González.

Votació favorable de Ciutadans, Partit Popular, Valents i regidor/a no adscrit/a 
María Magdalena Barceló Verea i l'abstenció de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya.

APROVADA
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Del Grup Municipal Partit Popular:

8. – (M1923/3955) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el govern 
municipal, mitjançant el Consorci d’Educació, a garantir que l’assignatura de religió 
s’ofereixi obligatòriament a tots els centres escolars de la ciutat de Barcelona, tal i 
com indica la normativa de l’ensenyament de la religió, tot garantint la lliure elecció 
per a les famílies. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Ramírez, Sendra, Munté, Sierra, Benítez, Barceló, i 
González.

Votació favorable de Ciutadans, Partit Popular, Valents i regidor/a no adscrit/a 
María Magdalena Barceló Verea, desfavorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana i l'abstenció de Junts per Catalunya.

REBUTJADA

Del Grup Municipal Valents:

9. – (M1923/3932) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern 
municipal a que estableixi una prestació mensual per fill per tal d’ajudar 
econòmicament a les famílies nombroses. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Benítez, Gassol, Munté, Sierra, Ramírez, Barceló i 
Fuertes.

Votació favorable de Ciutadans, Partit Popular, Valents i regidor/a no adscrit/a 
María Magdalena Barceló Verea, desfavorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana i l'abstenció de Junts per Catalunya.

REBUTJADA

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/3938) Que l’Ajuntament elabori uns criteris d’aplicació conjunta i igual per a 
la cessió d’espais d’equipaments municipals a les entitats infantils i juvenils. 

Intervenen els Srs.: Zañartu i Riera.

NO ACCEPTAT

11. – (M1923/3939) Que des de l’Institut Barcelona Esports, en coordinació amb els 
districtes i el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, es doti de marcadors de 24 
segons a tots els equipaments municipals de la ciutat de Barcelona on es practica 
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bàsquet. 

Intervenen la Sra. Alamany i el Sr. Escudé.

Es presenta la modificació de redactat següent:

(M1923/3939) Que des de l’Institut Barcelona Esports, en coordinació amb els 
districtes i el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, es faci un estudi valoratiu 
per establir marcadors de 24 segons als equipaments municipals de la ciutat de 
Barcelona on es practica bàsquet, prioritzant les entitats que, per categoria, ho 
necessiten de forma urgent. 

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

12. – (M1923/3943) Que la Regidoria d’Infància, Joventut i Persones Grans vetlli per 
garantir que aquest estiu cada barri de la ciutat comptarà amb un espai de joc cobert 
o amb ombra i que, per tant, es pugui fer servir durant totes les hores de sol per part 
dels infants de la ciutat. 

Intervenen la Sra. Munté i el Sr. Riera.

ACCEPTAT

13. – (M1923/3950) Que el govern municipal, de manera urgent, enceti l’execució de les 
millores necessàries a les Pistes Poliesportives Municipals Parc Maquinista per tal que 
les entitats usuàries pugui desenvolupar la seva activitat esportiva de manera òptima 
i, alhora, es comprometi que abans d’acabar el mandat s’impulsaran els tràmits per tal 
que el barri de la Barceloneta pugui disposar d’un nou pavelló a la mateixa ubicació 
com és aviat millor. 

Intervenen la Sra. Vila i el Sr. Escudé.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

14. – (M1923/3965) Que el Govern municipal procedeixi a l'aprovació d'un Pla de Suport als 
refugiats ucraïnesos que inclogui, per als menors a les escoles de Barcelona, les 
opcions de mitja pensió (menjador escolar) i places gratuïtes als campaments, 
colònies i altres activitats; ajudes socials per a la gent gran i la inclusió d'aquest 
col·lectiu als plans d'ocupació de l'Ajuntament de Barcelona.

Intervenen el Sr. Sierra i la Sra. Pérez.

ACCEPTAT
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Del Grup Municipal Partit Popular:

15. – (M1923/3953) Instar el Govern municipal a presentar en el termini de 3 mesos un 
Informe sobre l’estat actual del futbol de base femení així com les subvencions i les 
ajudes que es concedeixen des de l’Ajuntament, i altres administracions. 

Es presenta la modificació de redactat següent:

(M1923/3953) Instar el Govern municipal a presentar en el termini de 6 mesos un 
Informe sobre l’estat actual del futbol de base femení així com les subvencions i 
les ajudes que es concedeixen des de l’Ajuntament, i altres administracions. 

Intervenen els Srs.: Ramírez i Escudé.

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

16. – (M1923/3958) Instar el Govern municipal a què en la propera edició dels Jocs Florals 
Escolars de Barcelona 2023 s’incorpori en les seves bases l'opció de redactar els 
treballs en llengua catalana i castellana. 

Intervenen els Srs.: Ramírez i González.

NO ACCEPTAT

De Regidora no adscrita:

17. – (M1923/3936) Instem el Govern municipal a instal·lar durant el 2023, al Moll de la 
fusta una rèplica de la Caravel·la o Nao Santa Maria per commemorar el 530 
aniversari del descobriment d’Amèrica per part de Cristòfol Colom, el 12 d’octubre de 
1492.

Intervenen la Sra. Barceló i el Sr. Martí.

NO ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Ciutadans:

18. – (M1923/3967) En quina fase es troben actualment les obres de l'antic cinema Pere IV i 
quan està prevista la finalització del projecte de reforma i la posada en marxa dels 
serveis compromesos al nou centre, com ara la biblioteca i l'auditori?

Intervenen els Srs.: Sierra i Escudé.

ES DÓNA PER TRACTADA
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e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

19. – (M1923/3946) Que el Govern municipal informi sobre l’estat d’execució del prec 
acceptat a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del mes de maig del 2022 
següent: (M1923/3852) Que el govern municipal ens faciliti un calendari on figurin les 
dates d’inici i final de les substitucions de les gespes artificials de cadascun dels camps 
de futbol municipals previstos enguany, on es mostri també el nombre de clubs i 
equips afectats pel procés d’obres i que s’incorpori també una previsió d’espais 
alternatius on desenvolupar la seva activitat en cas d’endarreriment de les mateixes 
un cop s’iniciï la temporada 2022-2023. Preguem que se’ns faciliti també còpia per 
escrit durant el transcurs de la Comissió. 

Intervenen la Sra. Vila i el Sr. Escudé.

ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13.53 h.
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