Secretaria General

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
Sessió de 14 de setembre de 2021
ACTA
A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa
de la Ciutat, el 14 de setembre 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, 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 les Sres. i els Srs.: Jordi Martí Grau, regidor de Barcelona en
Comú, Pau González Val, regidor de Barcelona en Comú, Max Zañartu i Plaza, regidor
d'ERC, Marina Gassol i Ventura, regidora d'ERC, Sonia Fuertes Ledesma, Comissionada
d'Acció Social i Lluïsa Pedrosa Berlanga, directora de Recursos de l'ICUB.
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 09.34 h.
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 13 de juliol
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. –

(17010243) Del gerent del districte de Nou Barris, de 21 de juny de 2021, que cancel·la
i/o retorna a Ute Gestió Casal del Barri TN la garantia definitiva d'import 12.486,10
euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a la gestió i la
dinamització del casal de barri Trinitat Nova, amb càrrec als exercicis 2021-2022.

2. –

(17010098) Del gerent del districte de Nou Barris, de 21 de juny de 2021, que cancel·la
i/o retorna a Esport3 Serveis Alternatius, SL la garantia definitiva d'import 14.147,47
euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a l'organització i
la dinamització dels serveis de promoció cultural, sociocultural i de lleure que es
presten al centre cívic Torre Llobeta, amb càrrec a l'exercici 2021.

3. –

(20200007) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 22 de
juny de 2021, que prorroga per un període comprès des del 09.07.2021 fins al
08.07.2022, el 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
dels actes als quals dona suport o promou el Departament d'Interculturalitat i
Pluralisme Religiós, incloent transport, muntatge i personal tècnic per a la seva
instal·lació i desmuntatge adjudicat a Iniciatives Events, SL, per als exercicis 20212022, i per un import de 34.395,04 euros (IVA inclòs).

4. –

(2021-0070) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 22 de
juny de 2021, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i
autoritza la despesa del contracte relatiu al servei per a la conducció emocional de les
paersones participants en els nous Espais Comunitaris de Referència (ECOR) en tres
districtes de la ciutat de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per pressupost base
de licitació de 35.335,15 euros (IVA inclòs).

5. –

(20211012) De la gerent municipal, de 22 de juny de 2021, que adjudica a Trama, SCCL
el contracte relatiu al programa d'activitats de promoció de la dona, així com
d'aquelles activitats relacionades amb la eradicació del sexisme en el context de festes
populars al districte de Sant Martí, per als exercicis 2021-2023, i per un import de
50.820,00 euros (IVA inclòs).

6. –

(20172016) Del gerent del districte de l'Eixample, de 22 de juny de 2021, que cancel·la
i/o retorna a Calaix de Cultura, SL la garantia definitiva d'import 2.412,41 euros
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a la gestió del projecte
de dinamització de joves "Eix Jove", amb càrrec a l'exercici 2021.

7. –

(076/2017) De la gerent municipal, de 25 de juny de 2021, que amplia l'autorització i
CCM 8/21 DSocials

2/22

disposició de la despesa per un import de 4.232,12 euros (IVA inclòs) del contracte
relatiu als serveis per a la gestió i dinamització de les pistes poliesportives de Montbau
i Can Baró adjudicat a Llop Gestió Esportiva, SL, per a l'exercici 2021.
8. –

(119/2020) De la gerent municipal, de 25 de juny de 2021, que adjudica a Llop Gestió
Esportiva, SL el contracte relatiu als serveis de gestió i dinamització de les pistes
poliesportives de Montbau i Can Baró, per als exercicis 2021-2023, i per import de
124.150,89 euros (IVA inclòs).

9. –

(18/2021) De la gerent municipal, de 27 de juny de 2021, que allibera la quantitat de
14.311,80 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu
als serveis de la gestió, dinamització, organització i coordinació del casal de barri Espai
Putxet adjudicat a Calaix de Cultura, SL, per als exercicis 2021-2023.

10. –

(20160244) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 27 de juny de 2021, que amplia l'autorització i disposició de la despesa per un
import de 15.936,81 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei de secretaria
tècnica de l'Acord Ciutadà i de l'Estratègia d'Inclusió, a casua de l'error material en el
darrer tràmit realitzat de continuïtat contractual adjudicat a Estratègies Qaulitat
Urbana, SL, per a l'exercici 2021.

11. –

(s/n) De la gerent municipal, de 28 de juny de 2021, que adjudica a Progess, Projectes
i Gestió de Serveis Socials, SL el contracte relatiu a la dinamització socioeducativa,
mitjançant l'esport, dels grups i persones usuàries dels espais esportius de les pistes
Antoni Gelabert, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 195.923,35 euros (IVA
inclòs).

12. –

(0922/18) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 30 de juny
de 2021, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i
autoritza la despesa del contracte relatiu a la dinamització de les sessions
participatives del Fòrum Jove BCN 2021, lot 3 "processos adreçats a infants i joves" de
l'Acord Marc per a la contractació dels serveis de dinamització de processos
participatius de l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un
pressupost base de licitació de 43.133,64 euros (IVA inclòs).

13. –

(0922/18) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 7 de juliol
de 2021, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i
autoritza la despesa del contracte relatiu al procés participatiu de la Ciutadania
Adolescent de Barcelona en quatre districtes de la Ciutat: Ciutat Vella i l'Eixample,
com a contractació basada, lot 3: "processos adreçats a infants i joves" de l'Acord
Marc per a la contractació dels serveis de dinamització de processos participatius de
l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de
licitació de 43.698,46 euros (IVA inclòs).

14. –

(0922/18) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 7 de juliol
de 2021, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i
autoritza la despesa del contracte relatiu al procés participatiu de la Ciutadania
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Adolescent de Barcelona en quatre districtes de la Ciutat: Sants-Montjuïc, Les Corts,
Sarria-Sant Gervasi i Gràcia, com a contractació basada, lot 3: "processos adreçats a
infants i joves" de l'Acord Marc per a la contractació dels serveis de dinamització de
processos participatius de l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i
per un pressupost base de licitació de 35.516,47 euros (IVA inclòs).
15. –

(20210065) De la gerent municipal, de 29 de juny de 2021, que adjudica a QSL Serveis
Culturals, SLU el contracte relatiu a la coordinació i dinamització del Servei
d'Interculturalitat del districte de Gràcia de les diferents tasques, accions i iniciatives i
que incideixen en el reconeixement de la diversitat i la pluralitat cultural, religiosa i
poblacional dels seus barris, fent èmasi en l'àmbit educatiu, cultural i la comunitat
gitana, per als exercicis 2021-2023 i per un import de 85.549,04 euros (IVA inclòs).

16. –

(20209203) De la gerent municipal, d'1 de juliol de 2021, que adjudica a la Fundació
Privada Mans a les Mans el contracte relatiu al servei de dinamització d'infants i
adolescents "Imagina't" del districte de Sants-Montjuïc, per als exercicis 2021-2022, i
per un import de 96.893,29 euros (IVA inclòs).

17. –

(20200483) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 5 de juliol de 2021, que adjudica a 7 d'Aventura, SL el contracte relatiu als serveis
per a la gestió de la dinamització dels terrenys d'acampada juvenil de Can Girona, per
als exercicis 2021-2022, i per un import de 33.431,05 euros (IVA inclòs).

18. –

(2044/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 7 de juliol de 2021, que
adjudica a l'Espectacleria, SL el 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 import
de 37.873,00 euros (IVA inclòs).

19. –

(s/n) De la gerent municipal, de 8 de juliol de 2021, que allibera la quantitat de
21.132,88 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu a
la gestió i dinamització del casal de barri Trinitat Nova 2021-2023 adjudicat a ApriseCatalunya Empresa d'Inserció, per als exercicis 2021-2023.

20. –

(s/n) De la gerent municipal, de 8 de juliol de 2021, que modifica i aprova els plecs de
clàusules administratives particulars del contracte relatiu al servei de
desenvolupament del programa de promoció de les dones del districte de Les Corts.

21. –

(17/2021) De la gerent municipal, de 12 de juliol de 2021, que adjudica a Alphabet
España Fleet Management, S.A. el contracte relatiu al subministrament mitjançant
lloguer a llarg termini d'un vehicle per l'oficina de Collserola, per als exercicis 20212023, i per un import de 17.707,50 euros (IVA inclòs).

22. –

(20210068) De la gerent municipal, de 14 de juliol de 2021, que adjudica a Iqembu,
S.L. el contracte relatiu al servei d'animació i dinamització del casal infantil i de l'espai
d'adolescents del Centre Cívic de La Sedeta, per als exercicis 2021-2023, i per un
import de 249.194,00 euros (IVA inclòs)
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23. –

(2054/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 16 de juliol de 2021, que
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu
als servei de producció, coordinació i redacció de continguts de difusió del programa
d'activitats Calidoscopi Cultural de 2020, per als exercicis 2021-2022, i per un import
de 49.307,49 euros (IVA inclòs).

24. –

(20200415) De la gerent de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 18 de juliol de 2021, que adjudica a Setting Consultoria en Tecnologies, el
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, i per un import de 189.316,33 euros (IVA inclòs).

25. –

(20200144) De la gerent municipal, de 20 de juliol de 2021, que adjudica a Coopsoc.
Laboratori d'Idees Socials, SCCL el contracte relatiu als serveis de secretaria tècnica
del Consell Municipal de Benestar Social, per als exercicis 2021-2022, i per un import
de 69.670,26 euros (IVA inclòs).

26. –

(20200144) De la gerent municipal, de 20 de juliol de 2021, que allibera la quantitat
de 6.827,97 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu
als serveis de Secretaria tècnica del Consell Municipal de Benestar Social, per als
exercicis 2021-2022.

27. –

(20200144) De la gerent municipal, de 20 de juliol de 2021, que adjudica a Smart
Iberica de Impulso Empresaria Sdad Coop Andaluza, el contracte relatiu als serveis de
producció del Premi Montserrat Roig de periodisme i Comunicació Social, per als
exercicis 2021-2022, i per un import de 7.961,80 euros (IVA inclòs).

28. –

(20200144) De la gerent municipal, de 20 de juliol de 2021, que allibera la quantitat
de 2.033,04 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació del contracte
relatiu als serveis de producció del Premi Montserrat Roig de Periodisme i
Comunicació Social, per als exercicis 2021-2022.

29. –

(039/2020) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 16 de juny de 2021, que
adjudica a l'Espectacleria, SL. el contracte relatiu a la cavalcada 2022-2023 del districte
d'Horta-Guinardó, per als exercicis 2021-2023, i per un import de 208.120,00 euros
(IVA inclòs).

30. –

(2021-0031 / 21001297) 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 un import de 96.838,55 euros (IVA inclòs).
Acords de la Comissió de Govern de 15 de juliol de 2021

31. –

(21C00004) INICIAR l'expedient per la concessió de serveis per la gestió i explotació
del Complex Esportiu Municipal Guineueta del Districte de Nou Barris amb mesures
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contractació pública sostenible, ubicat al Carrer Castor 11 de Barcelona, amb número
de concessió 21C00004, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment restringit i un valor estimat de 602.467,32 euros. APROVAR l'estudi de
viabilitat econòmic-financer de la concessió del complex esportiu municipal
Guineueta, el plec de prescripcions tècniques, el Plec de Clàusules Administratives
Particulars, i els seus annexos, que han de regir el contracte. CONVOCAR la licitació
mitjançant tramitació ordinària i per procediment restringit, d'acord amb allò que
disposen els articles 116, 117 i 131.2 de la Llei de contractes del Sector Públic.
PUBLICAR al Diari Oficial de la Unió Europea l'anunci d'informació prèvia segons
disposen els articles 135.5 i la Disposició Addicional 36a de l'esmentada norma, i, amb
posterioritat a que es faci efectiva dita publicació, en el Perfil del Contractant, o en tot
cas, un cop transcorregut el termini de 48 hores d'ençà s'emeti la confirmació de la
recepció de l'anunci enviat sense que s'hagi publicat. DONAR COMPTE a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 22 de juliol de 2021
32. –

(18C00001-001) ESTABLIR la suspensió total del contracte 18C00001 de gestió de
serveis públics en la modalitat de concessió que té per objecte la gestió del Complex
Esportiu Municipal Mundet, adjudicat a l'empresa ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TARR DE
BARCELONA amb NIF G08915431, des del dia 14 de març de 2020 inclòs i fins a
l'aixecament d'aquesta, de conformitat amb l'acta de suspensió total del contracte.
RATIFICAR l'aixecament de la suspensió total, en data 7 de juliol de 2020, del
contracte 18C00001 de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió que té
per objecte la gestió del Complex Esportiu Municipal Mundet, adjudicat a l'empresa
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TARR DE BARCELONA amb NIF G08915431, 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 a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

33. –

(18C00001-001) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data 13
de maig de 2021 l'import d'indemnització a favor de l'ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TARR
DE BARCELONA amb NIF G08915431, per la suspensió total del contracte número
18C00001 que té per objecte la gestió de serveis públics en la modalitat de concessió
del Complex Esportiu Municipal Mundet, per la quantitat de 7.561,43 euros per les
despeses assumides per la entitat durant el període comprés entre el dia 14 de març
de 2020 i el dia 6 de juliol de 2020. Així com també l'import de reducció del cànon pel
període de suspensió total del contracte, per la quantitat de 15.751,70 euros pel
període comprès entre el 14 de març de 2020 i el 6 de juliol de 2020. AUTORITZAR la
compensació del cànon de la concessió durant un període de 56 dies de l'any 2020,
per l'import de 7.561.43 euros. AUTORITZAR la compensació del cànon de la concessió
durant un període de 115 dies de l'any 2020, per l'import de 15.751,70 euros.
APROVAR la liquidació final del cànon corresponent a l'exercici 2020 a favor de
l'Ajuntament per un import 26.686,87 euros. NOTIFICAR el present acord al
contractista. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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34. –

(21C00014) INICIAR l'expedient per la concessió de serveis per la gestió i explotació
del Camp de Futbol municipal Turó de la Peira amb mesures de contractació pública
sostenible, ubicat al carrer Beret 5 de Barcelona, amb número de
concessió 21C00014, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment restringit i un valor estimat de 691.283,37 euros. APROVAR l'estudi de
viabilitat econòmic-financer de la concessió del Camp de Futbol Municipal Turó de la
Peira, el plec de prescripcions tècniques, el Plec de Clàusules Administratives
Particulars, i els seus annexos, que han de regir el contracte. CONVOCAR la licitació
mitjançant tramitació ordinària i per procediment restringit, d'acord amb allò que
disposen els articles 116, 117 i 131.2 de la Llei de contractes del Sector Públic.
PUBLICAR al Diari Oficial de la Unió Europea l'anunci d'informació prèvia segons
disposen els articles 135.5 i la Disposició Addicional 36a de l'esmentada norma, i, amb
posterioritat a que es faci efectiva dita publicació, en el Perfil del Contractant, o en tot
cas, un cop transcorregut el termini de 48 hores d'ençà s'emeti la confirmació de la
recepció de l'anunci enviat sense que s'hagi publicat. DONAR COMPTE a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.

35. –

(20221001) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Gestió i dinamització dels
equipaments infantils del districte de Sant Martí amb mesures de contractació pública
sostenible", amb núm. de contracte 21002013, mitjançant tramitació ordinària, amb
la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació
d'1.845.672,40 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 3.355.768,00 euros, distribuït
en els següents lots: LOT núm. 01, Casals infantils, per un import de 954.041,00 euros
IVA inclòs; LOT núm. 02, Ludoteques, per un import de 891.631,40 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 1.677.884,00 euros i import de l'IVA de 167.788,40 euros; i amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 445.815,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0610, un import (IVA inclòs) de 445.815,70
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23212 0610, un import (IVA inclòs) de 477.020,50 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0610, un
import (IVA inclòs) de 477.020,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23212 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.

36. –

(21001600) ADJUDICAR el contracte núm. 21001600 que té per objecte el servei
de "Suport a les comunitats de veïns/es i d'intervenció a l'espai públic al Districte de
Nou Barris, 2021-2023, amb mesures socials, de contractació pública sostenible" a
l'empresa Progess Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF B59960526, 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 746.352,29
euros IVA inclòs, dels quals 678.502,08 euros corresponen al preu net i 67.850,21
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euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 220.513,17 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/227.19/232.61/06.08; un
import (IVA inclòs) de 407.101,24 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/227.19/232.61/06.08; un import (IVA inclòs) de 28.063,50
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/227.19/153.61/06.08; un import (IVA inclòs) de 90.674,38 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/227.19/232.61/06.08.
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
33.925,10 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 la
Sra. Mercè Garcia del Estal. ALLIBERAR la quantitat de 51.501,55 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 15.216,38
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/227.19/232.61/06.08; un import (IVA inclòs) de 28.091,76 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/227.19/232.61/06.08; un
import (IVA inclòs) de 1.936,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/227.19/153.61/06.08; un import (IVA inclòs) de 6.256,91
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/227.19/232.61/06.08. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 29 de juliol de 2021
37. –

(21001019) ADJUDICAR el contracte núm. 21001019 que té per objecte el servei de
gestió i dinamització de l'equipament de l'Ateneu de Fabricació Digital del Districte de
les Corts, amb mesures socials de contractació pública sostenible, a favor de
l'empresa PENINSULA CORPORATE INNOVATION, SL amb NIF B66585613 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 496.605,34 euros IVA inclòs, dels quals 410.417,64 euros
corresponen al preu net i 86.187,70 euros a l'IVA. La quantia de l'import d'adjudicació
es divideix en 404.419,47 euros que corresponen a la part fixa a tant alçat i 5.998,17
euros que corresponen a la part variable mitjançant preus unitaris. DISPOSAR a favor
de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 85.621,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/0604/22610/33711; un import (IVA inclòs) de 205.491,87
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/0604/22610/33711; un import (IVA inclòs) de 205.491,87 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22610/33711.
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els
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pressupostos posteriors a l'actual. ALLIBERAR la quantitat de 57.458,07 euros (IVA
inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo als exercicis pressupostaris
dels anys 2021, 2022 i 2023 amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
9.906,57 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/0604/22610/33711; un import (IVA inclòs) de 23.775,75 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22610/33711; un
import (IVA inclòs) de 23.775,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/0604/22610/33711. FIXAR l'import de la garantia
definitiva en 20.520,88 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 a la Sra. Ana Mas Trullenque.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
38. –

(21C00006) INICIAR l'expedient per a la contractació de la concessió de serveis de la
gestió i explotació de la Instal·lació Municipal Esportiva Pavelló l'Illa, amb mesures de
contractació pública sostenible situada al carrer Numància, 142, de Barcelona, per al
període comprés entre l'1 de gener de 2022 al 30 de juny de 2023, amb núm. de
contracte 21C00006, vist l'informe de la Direcció de Serveis a les Persones del Districte
de data 2 de juliol de 2021, el qual justifica la idoneïtat i la necessitat del contracte,
amb tramitació ordinària, mitjançant procediment restringit d'acord amb el que
estableix l'article 160 i següents de la LCSP, no subjecte a la regulació harmonitzada
d'acord amb l'article 20 de la mateixa llei i amb un pressupost base de licitació de
56.490,00 euros (IVA exempt) i un valor estimat de 783.480,00 euros; APROVAR les
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i
el plec de prescripcions tècniques així com els seus annexes reguladors del contracte;
AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos amb
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 37.660,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/0604/48999/34211 i un
import (IVA inclòs) de 18.830,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/0604/48999/34211. Atès que el present contracte
comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització se
subordina al crèdit adequat i suficient que per a cada exercici autoritzin els respectius
pressupostos municipals. CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació durant el
termini de 15 dies naturals a partir del dia següent a la publicació del corresponent
anunci en el Perfil del Contractant de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura
i Esports.

39. –

(161/2021) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona
(Districte d’Horta-Guinardó) i el SANT GENÍS PENITENTS CLUB DEPORTIVO, amb NIF
G08925687, relatiu a la gestió cívica del Camp de Futbol de Sant Genís, de conformitat
amb la normativa reguladora dels expedients d’autorització de l’atorgament de
convenis administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada
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per decret d’Alcadia el 27 d’abril de 2011 i; FACULTAR a la senyora M. Rosa Alarcón
Montañés, Regidora del Districte d’Horta-Guinardó per a la signatura del Conveni.
DECLARAR que aquest acord es supedita a que es complementi l’annex 4 del conveni
en la seva totalitat amb la corresponent certificació negativa de delictes sexuals,
conforme a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a
la infància i a l’adolescència. DECLARAR la no inclusió en convocatòria pública donada
la excepcionalitat que concorre en el projecte. DONAR-NE compte a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports
40. –

(20200150) INICIAR l'expedient per a la contractació mixta de les Obres de millora,
d’arranjaments interiors i adaptació d’espais per a noves necessitats de millora dels
equipaments adscrits a la Gerència de Drets Socials Justícia Global, Feminismes i LGTBI
de l’Ajuntament de la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública
sostenible, i dels Serveis d’assistència tècnica, gestió i direcció d’execució d’obra,
coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra i treballs de control i
seguiment de la planificació en fase d’execució de les obres d’arranjament, amb núm.
de contracte 21002002, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 4.854.704,57 euros (IVA
inclòs) i un valor estimat de 5.349.536,72 euros, distribuït en els següents lots: - LOT
núm. 01, Obres d’arranjaments als equipaments dels Districtes de (1) Ciutat Vella, (2)
Eixample (sense incloure seu DS del carrer València), per un import de 1.615.589,64
euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Obres d’arranjaments als equipaments dels Districtes
de (3) Sants-Montjuïc, (4) Les Corts, (5) Sarrià-Sant Gervasi (6) Gràcia, (7) HortaGuinardó, (2) Seu DS del carrer València, per un import de 1.495.622,45 euros IVA
inclòs;- LOT núm. 03, Obres d’arranjaments als equipaments dels Districtes de (8) Nou
Barris, (9) Sant Andreu, (10) Sant Martí, (12) Altres (Can Puig i Can Girona), per un
import de 1.556.773,05 euros IVA inclòs; - LOT núm. 04, Serveis d’assistència tècnica,
gestió i direcció d’execució d’obra, coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució
d’obra i treballs de control i seguiment de la planificació en fase d’execució de les
obres d’arranjaments, per un import de 186.719,43 euros IVA inclòs; APROVAR les
actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives particulars
regulador del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR
l'esmentada quantitat, amb pressupost net 4.012.152,54 euros i import de l'IVA de
842.552,03 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 35.798,24 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200, un
import (IVA inclòs) de 62.239,81 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200, un import (IVA inclòs) de 62.239,81
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/63871/15131 0200, un import (IVA inclòs) de 26.441,57 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200, un
import (IVA inclòs) de 298.467,99 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a
l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200, un import (IVA inclòs) de 518.924,35
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/63871/15131 0200, un import (IVA inclòs) de 518.924,35 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200, un
import (IVA inclòs) de 220.456,36 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
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l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200, un import (IVA inclòs) de 286.744,07
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària
D/63871/15131 0200, un import (IVA inclòs) de 498.540,81 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200, un
import (IVA inclòs) de 498.540,81 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200, un import (IVA inclòs) de 211.796,76
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/63871/15131 0200, un import (IVA inclòs) de 309.744,44 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200, un
import (IVA inclòs) de 538.529,88 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200, un import (IVA inclòs) de 538.529,88
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/63871/15131 0200, un import (IVA inclòs) de 228.785,44 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 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.
41. –

(20210190) ADJUDICAR el contracte núm. 21001813, que té per objecte el Servei de
Gestió de l’allotjament temporal i manutenció de persones i famílies en hostals,
pensions i pisos d’estada temporal a Barcelona i part de la seva àrea metropolitana a
l’empresa AVORIS RETAIL DIVISION SL amb NIF B07012107, 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 cost de gestió del 5,55%, per un
import màxim d'1.019.828,65 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris
ofertats, dels quals 918.764,55 euros corresponen al preu net i 101.064,10 euros a
l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 877.750,04 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22615/23161 0200; un
import (IVA inclòs) de 15.766,16 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22615/23171 0200; un import (IVA inclòs) de 126.312,45
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22615/23164 0200. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 45.938,23 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 al senyor Xavier Cubells Gallés,
Director de Serveis d'Immigració i Refugi. DONAR COMPTE d’aquest acord a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

42. –

(20200279) ADJUDICAR el contracte núm. 20003296, que té per objecte la
contractació del Servei de Gestió del Centre Municipal d’Acolliment d’Urgències per
Violència Masclista de la ciutat de Barcelona (CMAU-VM) a l’entitat FUNDACIO SALUT
I COMUNITAT amb NIF G61878831, de conformitat amb la proposta de la Mesa de
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Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta
més avantatjosa, pel preu d'1.605.874,98 euros IVA exempt. DISPOSAR a favor de
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un
import (IVA exempt) de 401.468,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200; un import (IVA exempt) de
802.937,49 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22731/23171 0200; un import (IVA exempt) de 401.468,74 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23171 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
80.293,75 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
senyora Bàrbara Roig Merino, Directora de Serveis de Feminismes i LGTBI. ALLIBERAR
la quantitat de 224.656,10 euros (IVA exempt), en concepte de baixa en la licitació, i
retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import (IVA exempt) de 56.164,02 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200; un import (IVA exempt) de
112.328,05 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22731/23171 0200; un import (IVA exempt) de 56.164,03 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
43. –

(20210282-IMHAB) ACEPTAR la designació de l'European Network for Housing
Research d'organitzar el seu congrés internacional de la xarxa europea d'investigació
sobre l'habitatge per a l'any 2022. APROVAR el conveni específic de col·laboració
entre l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya per a
l'organització del Congrés Internacional de l'European Network for Housing Research
2022 amb una aportació econòmica municipal, que es vehicularà a través de l'Institut
Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, fins a un màxim de 250.000,00
euros. FACULTAR la Regidora d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona
i Presidenta de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació per a la seva
signatura, així com dels actes, acords específics o addendes que se'n derivin. DONARNE COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

44. –

(20200350) ADJUDICAR el contracte núm. 20003538, que té per objecte la
contractació dels Serveis de gestió i desenvolupament del servei VinclesBCN.
L'empresa adjudicatària prestarà els serveis necessaris per incorporar 240 usuaris
tipus A i mantenir 3.240 actius i incorporar 600 usuaris tipus B i mantenir 900 actius a
la finalització del contracte; i el Subministrament de 240 tauletes, servei de
manteniment (inclou el servei de replacement o reposició) de 3.240 tauletes i 3.240
connexions a internet (serveis de telecomunicacions necessaris per al funcionament
de les tauletes) a la UTE VI TUNSTALL TELEV.VODAF. GROUP SALTÓ, amb NIF
U06889133, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb
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la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un
import màxim d'1.866.444,27 euros IVA inclòs, dels quals 1.692.543,52 euros
corresponen al preu net i 173.900,75 euros a l'IVA, desglossat segons el tipus de
prestació: 8.870,40 euros tipus del 21% i 165.030,35 euros tipus del 10%, amb un preu
global de 319.145,29 euros i d'acord amb els preus unitaris ofertats: - Preu unitari Alta
neta d'usuari, 63,3447 euros. -Preu unitari cost del servei de dinamització mensual,
2.355,0543 euros. - Preu unitari mensual de la Connexió a internet de les tauletes
7,6505 euros - Preu unitari de la Tauleta, 176,00 euros. DISPOSAR a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 469.168,23 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23033 0200; un import (IVA inclòs) de 907.666,93 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23033
0200; un import (IVA inclòs) de 438.498,71 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23033 0200; un import (IVA inclòs) de
25.555,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/63622/23033 0200; un import (IVA inclòs) de 25.555,20 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/63622/23033 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
84.627,18 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 al
senyor Enrique Cano Gil, Cap del Departament de Promoció de la Gent Gran. DONAR
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 9 de setembre de 2021
45. –

(20199205) AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import de 9.509,50 euros amb
càrrec al pressupost i partida en aquest mateix document, a favor de l'ASSOCIACIÓ
XARXA DOS DEU amb NIF G66160763 per la reformulació del CONVENI DE GESTIÓ
CÍVICA ASSOCIACIÓ XARXA DOS DEU. APROVAR la reformulació del conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació Xarxa Dos Deu, amb NIF
G66160763 que instrumenta l'atorgament d'una subvenció nominativa mitjançant
concessió directa, de conformitat amb els articles 22.2.a i 28 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 9.509,50 euros que
representa el 100% del projecte. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per
raons d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient.
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a partir de
la finalització de l'execució del projecte, presenti el balanç econòmic i la memòria de
funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. FACULTAR l'Im. Sr. Jordi Martí
Grau Regidor del Districte de l'Eixample per la signatura de l'esmentada reformulació
del conveni de gestió cívica, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.
DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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46. –

(20212038) APROVAR les bases particulars de gestió cívica del casal de barri de La
Vinya per procediment de pública concurrència. CONVOCAR la pública concurrència
per a la presentació de projectes de gestió cívica, per a la seva adjudicació, mitjançant
la publicació d’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. AUTORITZAR la
despesa de 54.399,16 €, amb càrrec a la posició pressupostària número 489.03 924.16
06.03 dels pressupostos de l’exercici 2022 condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost posterior a l’actual. DONAR-NE compte a la
Comissió de de Drets Socials, Cultura i Esports.

47. –

(18003066L03) RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic emès el 27 de juliol
de 2021, l’import d’indemnització parcial a favor de l’empresa Iniciatives i Programes,
SL, amb NIF B59545913, per una quantitat de 5.818,33 euros, del contracte número
18003066-Lot 3, que té per objecte el servei de gestió del Centre Cívic de la Trinitat
Vella, pel període comprés entre el dia 1 de maig de 2020 i el dia 14 de juny de 2020.
AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER l'obligació per l’import indicat, a càrrec de la
partida D/22611/33711 de l'exercici 2021. NOTIFICAR la present resolució al
contractista. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal
Del Grup Municipal Ciutadans:

1. –

(M1923/2488) Que comparegui el responsable del Govern municipal de l'àrea
d'Educació de l'Ajuntament per donar explicacions sobre les actuacions dutes a terme
per part de Govern municipal i les circumstàncies existents per a l'inici de curs escolar
21-22 en tots els nivells educatius.
Intervenen les Sres. i els Srs.: González, Sierra, Sendra, Munté, Ramírez, Parera i
Barceló.
ES DÓNA PER TRACTADA
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. –

(1332/2021) APROVAR la continuïtat en la participació d’aquest Ajuntament al
Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona, juntament
amb l’Administració General de l’Estat i l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
per al període 2021-2024, sense perjudici de la signatura del conveni que es realitzi
entre aquestes administracions, el primer conveni del qual es va signar el 15 de
novembre del 2001 i s’ha anat renovant fins l’actualitat, data en què procedeix
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l’adequació del text a la llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.
L’aportació màxima a realitzar per part d’aquest ajuntament a través de l’Institut de
Cultura de Barcelona, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient, serà
per l'exercici 2021: 112.000 euros; per l'exercici 2022: 112.000 euros; per l'exercici
2023: 112.000 euros, i per l'exercici 2024: 112.000 euros.
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.
3. –

(20210114-IMPD) APROVAR el reconeixement extrajudicial del crèdit per un import de
2.384,48 € (base 1.970,65 + IVA 21% corresponent a 423,84 €) atès el requeriment
273/2021-C del jutjat de primera instància núm. 58 de Barcelona, en quan a la
necessitat de regularitzar les despeses a favor de ACTIVOS TURO S.L., amb NIF
B65959249, per despeses realitzades l’any 2016 i 2018 i no reconegudes en l’exercici
que li corresponien, dins de l’Acord Marc per a Serveis Postals vigents a l’any 20162018. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l’obligació de la despesa per un import
de 2.384,48 €, amb càrrec a la partida 0100.22201.23411 del Pressupost del IMPD a
favor de ACTIVOS TURO S.L., amb NIF B65959249.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans i
Partit Popular i la reserva de Barcelona pel Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria
Magdalena Barceló Verea.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

4. –

(EM 2021-09/23) APROVAR inicialment modificació de l’operador econòmic de
l’activitat econòmica municipal consistent en la prestació de serveis odontològics per
mitjà de l’empresa pública municipal Foment de Ciutat de Ciutat SA.RATIFICAR el
Decret d’Alcaldia de data 29 de juliol de 2021 d’actualització dels nomenaments de la
Comissió d’estudi encarregada d’elaborar la memòria justificativa de la conveniència i
oportunitat d’exercir l’activitat econòmica. APROVAR inicialment la modificació dels
articles 2 i 2 bis dels estatuts de la societat municipal Foment de Ciutat SA. EXPOSAR
al públic l’expedient per un termini de trenta dies hàbils durant el qual es podran
presentar al·legacions i reclamacions.
Intervenen les Sres. i els Srs: Tarafa, Vila, Sierra, Ramírez, Parera i Barceló.
Votació favorable de Barcelona en Comú i Partit dels Socialistes de Catalunya,
desfavorable de Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a no
adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea i l'abstenció d'Esquerra Republicana i
Junts per Catalunya. APROVADA
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c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
5. –

(M1923/2463) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER.Informar per escrit en el termini d’un mes de l’estat d’execució de la implementació
del programa l’Esport Inclou, així com de la implementació d’una tarifa bonificada que
faciliti l’accés de les persones amb elevat grau de discapacitat als equipaments
esportius de la ciutat, sense tenir únicament en consideració disposar de la targeta
rosa. SEGON.- Aplicar una tarifa única d’accés puntual per a persones amb
discapacitat a tots els Centres Esportius Municipals per tal de fomentar l’ús dels
equipaments esportius per les persones amb discapacitat. TERCER.- Iniciar un
programa específic per fomentar l’abonament de les persones amb discapacitat als
CEM’s i instal·lacions esportives públiques de la ciutat.
Es presenta el text transaccionat següent:
(M1923/2463) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER.Informar per escrit en el termini d’un mes de l’estat d’execució de la implementació
del programa l’Esport Inclou. SEGON.- Informar de la implementació de la prova pilot
de la tarifa bonificada que faciliti l’accés de les persones amb elevat grau de
discapacitat als equipaments esportius de la ciutat, sense tenir únicament en
consideració disposar de la targeta rosa. Aquest informe es presentarà en el termini
de 3 mesos d'aquesta mateixa comissió TERCER.- Estudiar la possibilitat d’una tarifa
única d’accés puntual per a persones amb discapacitat a tots els Centres Esportius
Municipals per tal de fomentar l’ús dels equipaments esportius per les persones amb
discapacitat. Aquest estudi es presentarà en el termini de la major brevetat possible
subjecte als resultats de la prova pilot QUART.- Iniciar una campanya específica per
fomentar l’abonament de les persones amb discapacitat als CEM’s i instal·lacions
esportives públiques de la ciutat. Aquesta campanya s'haurà de portar a terme en el
termini màxim de 6 mesos d'aquesta mateixa comissió.
Intervenen les Sres. i els Srs: Alamany, Vila, Sierra, Ramírez, Parera, Barceló i
Escudé.
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:

6. –

(M1923/2492) La Comissió de Drets socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal
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a: Crear una Taula de serveis socials, habitatge i pobresa energètica per poder
compartir les dades i les línies d’actuació de l’Ajuntament enfront l’actual crisi
econòmica i social, propiciada per la pandèmia, que en determinats sectors de la
població està agreujant una situació de vulnerabilitat. Aquesta taula s’haurà de reunir
de manera bimensual. A cada convocatòria el govern haurà d’aportar dades relatives
a serveis socials, habitatge i pobresa energètica, així com informació sobre accions,
programes i convocatòries que hi estiguin relacionades. A la taula hi estaran
convocats els representants del govern, dels grups municipals, i els càrrecs directius i
tècnics necessaris, depenent de la informació a tractar.
Es presenta el text transaccionat següent:
(M1923/2492) La Comissió de Drets socials, cultura i esports insta el Govern
municipal a: Crear una Taula de serveis socials, habitatge i pobresa energètica per
poder compartir les dades i les línies d’actuació de l’Ajuntament enfront l’actual crisi
econòmica i social, propiciada per la pandèmia, que en determinats sectors de la
població està agreujant una situació de vulnerabilitat. Aquesta taula s’haurà de
reunir de manera quadrimestral. A cada convocatòria el govern haurà d’aportar
dades relatives a serveis socials, habitatge i pobresa energètica, així com informació
sobre accions, programes i convocatòries que hi estiguin relacionades. A la taula hi
estaran convocats els representants del govern, dels grups municipals, i els càrrecs
directius i tècnics necessaris, depenent de la informació a tractar.
Intervenen les Sres. i els Srs: Munté, Gassol, Sierra, Ramírez, Parera, Barceló i Pérez.
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:
7. –

(M1923/2489) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern
Municipal presenti un Programa integral actualitzat per a la protecció de les dones
maltractades i dels fills menors víctimes de la violència masclista i violència vicaria,
amb els mitjans necessaris pel que fa a recursos humans, tècnics i econòmics. El
Programa integral ha d'ocupar-, a més, dels següents punts essencials: - Accés a
"Centres d'Emergència" i derivació a Cases d'Acollida d'emergència per a les dones i
els seus fills. - Protecció, allotjament i cobertura de necessitats bàsiques en espais
adequats, preferentment en habitatges compartits per a les dones i els seus fills, com
una llar alternatiu. - Disseny d'intervenció i elaboració de Pla de Seguretat
individualitzat amb una valoració i atenció en crisi des del primer moment. - Atenció
social, psicològica i socioeducativa a les víctimes. - Servei de monitors
d'acompanyament als menors. - Assessorament jurídic. - Unitat mòbil d'atenció 24
hores, que es desplaci en cas necessari fins al lloc on es trobin les víctimes.
Es presenta el text transaccionat següent:
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(M1923/2489) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda : Que el Govern
Municipal garanteixi l'atenció a dones que estan vivint alguna situació de violència
masclista i als seus fills menors. Amb aquesta finalitat s'haurà de comptar amb els
recursos humans i econòmics necessaris i s'hauran de prestar els serveis que
s'indiquen a continuació: - Desplaçament, en cas necessari, fins al lloc on es trobin les
persones que han patit una agressió. Accés al Centre d'Urgències i Emergències
Socials i derivació a recursos assistencials per a les dones i els seus fills. - Protecció,
allotjament i cobertura de necessitats bàsiques en espais adequats. - Disseny
d'intervenció i elaboració de plans individualitzats amb una valoració i atenció en crisi
des del primer moment. - Atenció social, psicològica i socioeducativa. Assessorament jurídic. - Acompanyament als menors.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Sierra, Gassol, Vila, Ramírez, Parera, Barceló i Parera.
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 Partit Popular:
8. –

(M1923/2481) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar la
Generalitat de Catalunya a què conjuntament amb el Consorci d’Educació elabori un
Pla de xoc contra l’abandonament escolar prematur així com desenvolupar protocols i
accions preventives idònees que garenteixin la trajectòria educativa dels joves de la
nostra ciutat.
Es presenta el text transaccionat següent:
(M1923/2481) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar la
Generalitat de Catalunya a què conjuntament amb el Consorci d’Educació elabori un
Pla de xoc contra l’abandonament i fracàs escolar prematur així com desenvolupar
protocols i accions preventives idònees que garenteixin la trajectòria educativa dels
joves de la nostra ciutat
Intervenen els Srs. i les Sres.: Ramírez, Sendra, Munté, Sierra, Parera, Barceló i
González.
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 Barcelona pel Canvi:

9. –

(M1923/2476) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern
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Municipal a que insti al Consorci d’Educació a mantenir les ràtios establertes abans de
la pandèmia i a garantir els recursos humans i materials necessaris a les aules per la
prevenció de la Covid-19.
Es presenta la modificació de redactat següent:
(M1923/2476) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal
a que insti al Consorci d’Educació a mantenir les ràtios establertes durant la pandèmia i
a garantir els recursos humans i materials necessaris a les aules per la prevenció de la
Covid-19.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Parera, Sendra, Munté, Sierra, Ramírez, Barceló i
González.
Votació favorable de Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a no
adscrit/a Maria 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 Junts per Catalunya:
10. –

(M1923/2494) Que l’Ajuntament impulsi un sistema d’incentius i descomptes en
activitats en els equipaments municipals per les persones correctament vacunades de
la covid-19.
Intervenen les Sres.: Vila i Tarafa.
NO ACCEPTAT

11. –

(M1923/2493) Que el govern municipal presenti, abans de la finalització d’aquest any
2021, un informe on detalli les possibles figures jurídiques que es poden aplicar en la
gestió d’equipaments esportius municipals per tal que el Model Barcelona de gestió
esportiva quedi protegida donant un pes especial a les entitats, clubs, consells i
empreses amb una trajectòria cívica i esportiva demostrable a la ciutat de Barcelona.
Intervenen la Sra. Vila i el Sr. Escudé
ACCEPTAT
Del Grup Municipal Ciutadans:

12. –

(M1923/2490) Que el Govern Municipal faci els tràmits necessaris per a continuar el
més aviat possible amb les obres de rehabilitació de l'Hivernacle, un dels edificis
històrics de la ciutat de Barcelona, construït per a l'Exposició Universal de Barcelona
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del 1888.
Intervenen els Srs.: Sierra i Martí.
ACCEPTAT
Del Grup Municipal Partit Popular:
13. –

(M1923/2486) Instar el Govern municipal a presentar en la propera Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports un Informe elaborat per la Agència de Salut Pública que
reculli les dades de la incidència en el Covid de les festes celebrades a la ciutat durant
aquest estiu.
Intervenen el Sr. Ramírez i la Sra. Tarafa.
NO ACCEPTAT
De Regidora no adscrita:

14. –

(M1923/2464) Instem el Govern Municipal a que insti i col·labori amb el Consorci
d'Educació per tal de garantir l’accés a tots els estudiants dels cursos de FP que s’han
quedat sense plaça a Barcelona, i es comprometi a acabar amb aquest episodi que
origina incertesa i preocupació als alumnes, a les famílies i als equips docents.
Intervenen la Sra. Barceló i el Sr. González.
ACCEPTAT
d) Preguntes
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. –

(M1923/2470) Quants pisos de lloguer social o dotacionals per a joves ha entregat el
govern municipal en aquest mandat?
Intervenen el Sr. Zañartu i la Sra. Martín.
ES DÓNA PER TRACTADA

16. –

(M1923/2468) Quan té previst el Govern Municipal revisar el Reglament d'adjudicació
d'habitatges per emergència social (Mesa d'emergència), i instar el Consorci de
l'Habitatge a modificar-lo si s'escau?
Intervenen les Sres. Baró i Sra. Martín.
ES DÓNA PER TRACTADA
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Del Grup Municipal Ciutadans:
17. –

(M1923/2491) Quines mesures ha pres l'Ajuntament de Barcelona des de Barcelona
Energia per pal·liar la pujada més forta històrica de la llum, que ha triplicat el preu
dels rebuts, afectant no només ja a les famílies més vulnerables sinó de les classes
mitjanes i treballadores, perjudicant seriosament a l'economia familiar dels
barcelonins?
Intervenen el Sr. Sierra i la Sra. Martín.
ES DÓNA PER TRACTADA
Del Grup Municipal Partit Popular:

18. –

(M1923/2483) Quines són les funcions, el cost així com el detall de les activitats a
desenvolupar en el centre de “ noves masculinitats de Barcelona”?
Intervenen el Sr. Ramírez i la Sra. Pérez.
ES DÓNA PER TRACTADA
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

19. –

(M1923/2469) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec atès a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports en data 19 de maig de 2020 amb el següent contingut: “Que
especialment aquest estiu el govern municipal recolzi econòmicament a les entitats
del lleure, ampliant la dotació de les beques i criteris, reforçant el seu finançament i
que faciliti i acompanyi en l’organització d’activitats de lleure a la ciutat obrint i
ampliant la programació dels equipaments municipals i programes com el de patis
oberts, amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats dels infants i adolescents i
vetllar per la salut i el benestar emocional dels infants, adolescents i joves de
Barcelona, i les seves famílies.”
Intervenen els Srs. Zañartu i Riera.
ES DÓNA PER TRACTAT
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

20. –

(M1923/2499) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la següent
proposició: (M1923/2116) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que
el Govern municipal publiqui, abans de l’inici del curs 2021-2022,de la llista de parcs
infantils de la ciutat de Barcelona, que són accessibles a la pàgina de l’Institut de
persones amb discapacitat, tot especificant el nivell d’accessibilitat, per tal que les
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famílies puguin consultar i decidir l’opció que els va millor pels seus infants, fins el
moment en que tots els parcs de la nostra ciutat siguin accessibles i inclusius. Priorització i calendari dels espais de joc de cada districte que seran 100% accessibles i
inclusius, d’acord la disponibilitat pressupostaria, tant des d’un punt de vista físic o
cognitiu, tant pel que fa a les estructures de joc com per l’accés. - Elaboració i
aprovació d’un protocol per garantir que, mentre arribi el moment que tots els infants
amb discapacitat de la nostra ciutat tinguin una zona de joc accessible i inclusiva
propera al seu domicili, en el cas de que una família sol·liciti un element de joc
adaptat a una zona de jocs infantils propera al seu domicili, l’Ajuntament instal.li
aquest element d’acord a la disponibilitat pressupostaria, per garantir el dret a l’oci i
al joc dels infants amb discapacitat de la nostra ciutat.- Presentar en el termini de dos
mesos un estudi tècnic per avaluar si és possible implementar una zona de jocs
d’aigua totalment accessible i inclusiva a la zona del FÒRUM a l’espai proper a la platja
adaptada, compatible amb els usos del FÒRUM.
Intervenen la Sra. Munté i el Sr. Riera .
ES DÓNA PER TRACTAT
Del Grup Municipal Partit Popular:
21. –

(M1923/2487) Que s’informi de l’estat d’execució del prec del grup municipal popular
aprovat a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports en la sessió de data 16 de
febrer de 2021 (M1923/1719) amb el següent contingut: Instar el Govern Municipal a
presentar en el termini de 4 mesos un Informe de l’estat del centres RESPIR, que
inclogui el calendari d’actuació en els propers 2 anys, l’assignació pressupostària
corresponent, i el nombre sol·licituds existents, el nombre de places per a persones
majors de 65 anys i menors de 65 anys, la seva ubicació, així com una valoració dels
seus resultats
Intervenen el Sr. Ramírez i la Sra. Fuertes.
ES DÓNA PER TRACTAT
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13,07 h.

Signat electrònicament per
:Maria Teresa Ordoñez Rivero (SIG)
Data :2021.09.20 12:49:50
CEST
Raó:Aixecament Acta
Lloc : Barcelona
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