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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

Sessió de 15 de març de 2022

ACTA

A la Sala Lluís Companys de la Casa de la Ciutat, el 15 de març de 2022, 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, 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, Ferran Mascarell i Canalda, Francisco Sierra 
López, Óscar Ramírez Lara, Óscar Benítez Bernal, Eva Parera Escrichs Parera Escrichs 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 els Ims. Srs. Jordi Rabassa Massons i Pau González Val, regidors
de Barcelona en Comú i la Ima. Sra. Marina Gassol i Ventura, regidora d'ERC.

S'obre la sessió a les 09.31 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 15 de 
febrer 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. – (20210083) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 31 de desembre de 2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de 
la despesa per un import de 4.689,03 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei 
de secretaria tècnica de suport a l'Estratègia Municipal contra la Soledat de 
l'Ajuntament de Barcelona, amb càrrec als exercicis 2021-2023. 

2. – (20210358) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 31 de desembre de 2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de 
la despesa per un import de 69.000,00 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als 
serveis d'operació, gestió, manteniment de tauletes i connexió a internet del servei 
VinclesBCN, amb càrrec als exercicis 2021-2022. 
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3. – (147/2020) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 10 de gener de 2022, que 
adjudica a Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL. el contracte relatiu a les 
activitats Planetari Municipal de Barcelona, per als exercicis 2022-2023, i per un 
import de 43.700,37 euros (IVA inclòs). 

4. – (20210285) De la gerent municipal, d'11 de gener de 2022, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu a la producció i coordinació executiva, tècnica i artística dels actes vinculats als 
premis de promoció dels drets de les dones, de la Direcció de Feminismes i LGTBI, per 
als exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 107.151,31 euros (IVA 
inclòs). 

5. – (418/18) Del regidor de Drets de Ciutadania, de 12 de gener de 2022, que aprova la 
continuïtat del contracte que té per objecte la designació de l'homologació/designació 
d'entitats i fixació de les condicions dels successius contractes de serveis d'acolliment i 
suport per a persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional, relatiu al 
servei d'acolliment d'habitatges temporals i d'intervenció especialitzada per a 
persones soles i/o famílies (en cap cas menors no acompanyats) en relació a la qual 
han estat homologades les entitats següents: 1. Fundació Privada Ficat, 2. Comissió 
Catalana d'Ajuda al Refugiat, 3.Fundació Iniciatives Solidàries, 4. Filles de la Caritat 
Fundació Social Llar de Pau, 5. Fundació Benallar, 6. Associació Prohabitatge, i 7. 
Associació Catalana per a la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transexuals 
Immigrants, per un període no superior a 9 mesos, comprès des del 13.01.2022 fins al 
12.10.2022. 

6. – (418/18) Del regidor de Drets de Ciutadania, de 12 de gener de 2022, que aprova la 
continuïtat del contracte que té per objecte la designació de l'homologació/designació 
d'entitats i fixació de les condicions dels successius contractes de serveis d'acolliment i 
suport per a persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional, relatiu al 
servei d'acolliment d'habitatges temporals i d'intervenció especialitzada per a 
persones soles i/o famílies (en cap cas menors no acompanyats) en relació a la qual 
han estat homologades les entitats següents: 1. Fundació Privada Ficat, 2. Fundació 
Benallar, 3. Filles de la Caritat Fundació Social Llar de Pau, 4. Fundació Iniciatives 
Solidàries, 5. ACCEM, i 6. Associació Prohabitatge, per un període no superior a 9 
mesos, comprès des del 13.01.2022 fins al 12.10.2022. 

7. – (418/18) Del regidor de Drets de Ciutadania, de 12 de gener de 2022, que aprova la 
continuïtat del contracte que té per objecte la designació de l'homologació/designació 
d'entitats i fixació de les condicions dels successius contractes de serveis d'acolliment i 
suport per a persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional, relatiu al 
servei d'acolliment d'habitatges temporals i d'intervenció especialitzada per a 
persones soles i/o famílies (en cap cas menors no acompanyats) en relació a la qual 
han estat homologades les entitats següents: 1. Fundació Benallar, 2. Filles de la 
Caritat Fundació Social Llar de Pau, 3. ACCEM, i 4. Associació Catalana per a la 
integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transexuals Immigrants, per un període no 
superior a 9 mesos, comprès des del 13.01.2022 fins al 12.10.2022. 
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8. – (2041/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 19 de gener de 2022, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposció de la despesa per un import de 
8.526,30 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la gestió i dinamització del Servei 
d'Interculturalitat del districte de Sant Andreu, adjudicat a QSL Serveis Culturals, 
SL.,per amb càrrec als exercicis 2021-2023. 

9. – (20170246) De la gerent de l'Àrea de Drets Socials Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 25 de gener de 2022, que cancel·la i/o retorna a Trinijove, Empresa de Inserción la 
garantia definitiva d'import 132,64 euros constituïda per respondre el compliment del 
contracte relatiu al suport a persones beneficiàries del programa treball Eix Besós, lot 
5, amb càrrec a l'exercici 2021. 

10. – (2113/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 26 de gener de 2022, que 
anul·la l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu a la gestió del 
servei d'Interculturalitat del districte de Sant Andreu, per a l'exercici 2022, i per un 
import de 8.156,43 euros. 

11. – (2058/2019) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 28 de gener de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a la Fundació Pere Tarrés la garantia definitiva d'import 4.366,03 
euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al servei de 
gestió del casal de barri Congrés-Indians i la pista esportiva Manígua del districte de 
Sant Andreu, amb càrrec a l'exercici 2021. 

12. – (2074/2017) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 28 de gener de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a QSL Serveis Culturals, SL. la garantia definitiva d'import 
7.353,67 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al 
servei d'Interculturalitat del districte de Sant Andreu, amb càrrec a l'exercici 2022. 

13. – (2065/2021) De la gerent municipal, de 31 de gener de 2022, que adjudica a Espai 
Coneix, SCCL el contracte relatiu al desenvolupament del projecte d'acció comunitària 
Bon Pastor Transforma't, al barri del Bon Pastor del districte de Sant Andreu, per als 
exercicis 2022-2023, i per un import de 125.774,61 euros (IVA inclòs). 

14. – (143/2021) De la gerent municipal, de 31 de gener de 2022, que adjudica a QSL 
Serveis Culturals, SL. el contracte relatiu als serveis de coordinació i implementació del 
Programa d'Interculturalitat del districte de Sarrià-Sant Gervasi, per als exercicis 2022-
2024, i per un import de 58.714,80 euros (IVA inclòs). 

15. – (s/n) Del gerent del districte de Nou Barris, de 31 de gener de 2022, que amplia 
l'autorització de la despesa del contracte relatiu al programa d'activitats 
mediambientals al Castell de Torre Baró, per a l'exercici 2024, i per un import de 
19.999,28 euros (IVA inclòs). 

16. – (190400032) De la gerent del districte de Les Corts, de 3 de febrer de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL. la garantia 
definitiva d'import 1.020,35 euros constituïda per respondre del compliment del 
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contracte relatiu al servei de desenvolupament del programa de promoció de les 
dones, així com d'aquelles activitats relacionades amb la perspectiva feminista i/o de 
gènere, dinamització i organització de les activitats de la Taula de Dones del districte 
de Les Corts, amb càrrec a l'exercici 2022. 

17. – (0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 7 de 
febrer de 2022, que cancel·la i/o retorna a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia la 
garantia definitiva d'import 1.455,84 euros constituïda per respondre del compliment 
del contracte relatiu a la dinamització del procés participatiu del Pla d'Actuació 
Municipal 2020-2023 amb pressupost participatiu al Districte de Sants-Montjuïc (PAM 
3), amb càrrec a l'exercici 2022. 

18. – (0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 7 de 
febrer de 2022, que cancel·la i/o retorna a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia la 
garantia definitiva d'import 1.436,59 euros constituïda per respondre del compliment 
del contracte basat de l'acord marc relatiu a la dinamització del procés participatiu del 
Pla d'Actuació Municipal 2020-2023 amb pressupost participatiu al Districte de Sant 
Martí (PAM 10), amb càrrec a l'exercici 2022. 

19. – (0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 7 de 
febrer de 2022, que cancel·la i/o retorna a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia la 
garantia definitiva d'import 1.399,92 euros constituïda per respondre del compliment 
del contracte basat de l'acord marc relatiu a la dinamització del procés participatiu del 
Pla d'Actuació Municipal 2020-2023 amb pressupost participatiu (procés PAM 15), 
amb càrrec a l'exercici 2022. 

20. – (0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 7 de 
febrer de 2022, que cancel·la i/o retorna a Delibera-Serveis de Participació Interactiva, 
SL. la garantia definitiva d'import 1.056,44 euros constituïda per respondre del 
compliment del contracte basat de l'acord marc relatiu a la dinamització del procés 
participatiu del Pla d'Actuació Municipal 2020-2023 amb pressupost participatiu al 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi (procés PAM 5), amb càrrec a l'exercici 2022. 

21. – (2021-0147) De la gerent municipal, de 7 de febrer de 2022, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al servei de conducció i dinamització dels espais comunitaris de referència del
Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella, per als exercicis 2022-2023, i per un 
pressupost base de licitació de 62.927,04 euros (IVA inclòs). 

22. – (20190029) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 7 de febrer de 2022, que cancel·la i/o retorna a Treehouse BCN ONline Artisans, SL. 
la garantia definitiva d'import 4.810,36 euros constituïda per respondre del 
compliment del contracte relatiu a la gestió i desenvolupament del programa "Sóc 
Blogger!!!", amb càrrec a l'exercici 2022. 
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23. – (s/n) De la gerent del districte de Les Corts, de 9 de febrer de 2022, que adjudica 
a Subtil. Comunicació i Accessibilitat el contracte relatiu als serveis per a la 
comunicació accessible de les activitats derivades de l'Esplai d'Inclusió, del Programa 
de persones amb discapacitat, així com d'accions d'inclusió a escala de districte, que 
es realitzin durant l'any 2022, fins al 4 de febrer de 2023, per als exercicis 2022-2023, i 
per un import de 18.101,60 euros (IVA inclòs). 

24. – (20200094) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 10 de febrer de 2022, que prorroga per un període comprès des del 10.03.2022 
fins al 9.03.2023, el contracte relatiu al servei per a l'elaboració de les propostes 
d'informes d'adequació d'habitatges, necessaris per al reagrupament familiar i 
necessaris per a la renovació de les autoritzacions de residència, en virtut del 
reagrupament familiar de l'Ajuntament de Barcelona adjudicat a Airun Serveis 
Culturals, SL, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 238.829,81 euros (IVA 
inclòs). 

25. – (s/n) Del gerent del districte de Nou Barris, de 10 de febrer de 2022, que anul·la 
l'autorització de despesa del contracte relatiu al programa d'activitats mediambientals 
al Castell de Torre Baró, fins esmenar l'error material, per als exercicis 2023-2024, i 
per un import de 19.999,28 euros (IVA inclòs). 

26. – (20200195) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 10 de febrer de 2022, que declara desert el procediment per a l'adjudicació del 
contracte relatiu a la gestió i l'administració, inclòs el servei jurídic escaient de les 
comunitats de propietaris de pisos i locals adscrits a la Gerència, en no existir oferta o 
proposició que sigui admissible, d'acord amb els requisits i criteris establerts en el Plec 
de clàusules. 

27. – (20210296) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 10 de febrer de 2022, que prorroga per un període comprès des del 22.02.2022 
fins al 24.04.2022, el contracte relatiu als serveis de vigilància i seguretat en els 
centres del Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER), de la Direcció 
de Serveis d'Immigració i Refugi, de l'àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes 
i LGTBI, adjudicat a Enerpro, SL., per a l'exercici 2022, i per un import de 19.572,05 
euros (IVA inclòs). 

28. – (20210358) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 14 de febrer de 2022, que adjudica a Televida Serv. Sociosanitarios, SL. el contracte 
relatiu als serveis d'operació, manteniment de tauletes i connexió a internet del Servei 
VinclesBCN, per a l'exercici 2022, i per un import de 234.835,49 euros (IVA inclòs). 

29. – (20220053) De la gerent municipal, de 15 de febrer de 2022, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al servei de suport tècnic a la programació de Ràdio Gràcia, per als exercicis 
2022-2023, i per un import de 137.425,75 euros (IVA inclòs). 
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30. – (s/n) Del gerent del districte de Nou Barris, de 18 de febrer de 2022, que inicia 
expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del 
contracte relatiu a la dinamització socioeducativa mitjançant l'esport i la gestió de la 
convivència al Campillo de la Virgen i al Parc de l'Aqüeducte, amb càrrec als exercicis 
2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 110.715,00 euros (IVA inclòs). 

31. – (s/n) De la gerent municipal, de 22 de febrer de 2022, que adjudica a Lavola 1981 SAU 
el contracte relatiu al programa d'activitats al Castell de Torre Baró, per als exercicis 
2022-2023, i per un import de 206.392,12 euros (IVA inclòs). 

32. – (20220038) Del gerent del districte de Gràcia, de 22 de febrer de 2022, que inicia 
expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del 
contracte relatiu al servei de prevenció, detecció i atenció de les violències masclistes 
durant les festes en oci nocturn del districte de Gràcia, per als exercicis 2022-2023, i 
per un import de 53.607,05 euros (IVA inclòs). 

33. – (s/n) De la gerent municipal, de 28 de febrer de 2022, que inicia expedient, aprova el 
plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu a 
l'acompanyament, dinamització i promoció de l'estratègia comunitària de la Zona 
Nord, per als exercicis 2022-2024, i per un pressupost base de licitació de 147.620,00 
euros (IVA inclòs). 

34. – (2022-0014) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 28 de 
febrer de 2022, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i 
autoritza la despesa del contracte relatiu a les directrius del departament 
d'Interculturalitat i Pluralisme Religiós, per als exercicis 2022-2023, i per un 
pressupost base de licitació de 31.823,48 euros (IVA inclòs). 

35. – (20210083) De la gerent municipal, de 28 de febrer de 2022, que adjudica a Lagroc 
Solutions Sociedad Limitada el contracte relatiu al servei de secretaria tècnica de 
suport a l'Estratègia Municipal contra la Soledat, de l'Ajuntament de Barcelona, per als 
exercicis 2022-2023, i per un import de 101.007,38 euros (IVA inclòs). 

36. – (20229202) De la gerent municipal, de 28 de febrer de 2022, que adjudica a QSL 
Serveis Culturals, SL. el contracte relatiu a la gestió, dinamització i coordinació del 
servei infoJOVE situat a l'Edifici Transformadors del districte de l'Eixample, durant 
l'any 2022, per a l'exercici 2022, i per un import de 125.002,60 euros (IVA inclòs). 

37. – (20210299) De la gerent municipal, de 3 de març de 2022, que adjudica a Emiser 
Vallès el contracte relatiu a la prestació del servei auxiliar de recepció del Servei 
d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), per als exercicis 2022-2023, i per un import 
de 67.381,37 euros (IVA inclòs). 

Acords de la Comissió de Govern de 17 de febrer de 2022

38. – (A18000220 - 152/18) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.03.2022 fins el 
30.06.2022, i per un import de 242.188,84 euros IVA inclòs, el contracte A18000220 
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que té per objecte la gestió de l'escola de segones oportunitats, adjudicat a la UTE 
SALESIANS ST JORDI-FUND. EL LLINDAR, amb NIF U67413658, d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentada pròrroga per un import de 242.188,84 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 216.844,86 euros i import IVA de 25.343,98 
amb tipus impositiu múltiple, a l'aplicació pressupostària D/22719/32627 0800. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

39. – (21004872) INICIAR l'expedient per a la contractació de la "Gestió i dinamització del 
Centre Cívic Torre Llobeta, amb mesures de contractació pública sostenible", amb 
núm. de contracte 21004872, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 644.930,00 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 732.875,00 euros. APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques reguladors del contracte; i CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. 
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 533.000,00 euros i import de 
l'IVA de 111.930,00 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 76.137,57 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/227.19/337.11/06.08, un import (IVA inclòs) de 322.465,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/227.19/337.11/06.08, un 
import (IVA inclòs) de 246.327,43 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/227.19/337.11/06.08; condicionada a l'existència de 
crèdit 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. 

Acords de la Comissió de Govern de 24 de febrer de 2022

40. – (19003191L01-004) PRORROGAR el contracte 19003191L01-004 que té per objecte la 
gestió del Casal de Gent Gran Baix Guinardó, Casal Gent Gran Horta i Espai de Gent 
Gran Canigó, al Districte d'Horta-Guinardó des de l'1 de març de 2022 fins al 28 de 
febrer de 2023, adjudicat a l'empresa FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb NIF R5800395E, 
per un import total de 210.804,68 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 35.134,11 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 29.036,45 euros i import IVA de 6.097,66 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0607, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
175.670,57 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 
145.182,29 euros i import IVA de 30.488,28 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23232 0607. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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41. – (19003191L02-004) PRORROGAR el contracte 19003191L02-004 que té per objecte la 
Gestió de Casals Gent Gran Vall d'Hebron i el Casal de Gent Gran Sant Genís des de l'1 
de març de 2022 fins el 28 de febrer de 2023, adjudicat a l'empresa INICIATIVES I 
PROGRAMES,SL, amb NIF B59545913, per un import total de 233.251,73 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 
38.875,29 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 
32.128,34 euros i import IVA de 6.746,95 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23232 0607, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 194.376,44 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 160.641,69 euros i import IVA de 33.734,75 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0607. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

42. – (21003004) ADJUDICAR el contracte núm. 21003004, que té per objecte el servei de 
"Gestió de l’equipament "Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella" de 
l’Ajuntament de Barcelona al Districte de Sant Andreu, amb mesures de contractació 
pública sostenible" a RELLEU CULTURAL SL, amb NIF B66987769, 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 506.965,36 euros IVA inclòs, 
dels quals 418.979,64 euros corresponen al preu net i 87.985,72 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 253.482,68 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92416 0609; un 
import (IVA inclòs) de 253.482,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92416 0609. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 20.948,98 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 Sr. Lucas M. Martínez Chito, Director de Serveis a les 
Persones i Territori. ALLIBERAR la quantitat de 22.144,06 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) d'11.072,03 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92416 
0609; un import (IVA inclòs) d'11.072,03 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 
i a l'aplicació pressupostària D/22719/92416 0609. DONAR compte d'aquest acord a la 
Comissió Drets socials, Cultura i Esports. 
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43. – (20229202) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Dinamització del 
l’equipament i prestació de serveis socioculturals al Centre Cívic El Sortidor amb 
objectius d’eficiència social", amb núm. de contracte 22000054, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de 
licitació de 703.040,73 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 835.616,37 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 581.025,40 euros i import de l'IVA de 122.015,33 euros; i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 308.055,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0603, un import (IVA inclòs) de 308.055,07 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0603, un import (IVA inclòs) de 86.930,59 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0603; 
condicionada a l'existència de crèdit 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.

44. – (21C00022) INICIAR l'expedient per a la contractació de la concessió de serveis que té 
per objecte la gestió i l’explotació del Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”, amb 
mesures de contractació pública sostenible, situada al carrer Comandant Benítez núm. 
6 de Barcelona, amb núm. de contracte 21C00022, vist l'informe de la Direcció de 
Serveis a les Persones i al Territori del Districte de les Corts de 3 de febrer de 2022, 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 339.161,06 euros (IVA exempt) i 
un valor estimat de 1.873.837,32 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 exclòs) de 84.790,27 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711, un 
import (IVA exclòs) de 169.580,53 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711 i un import (IVA exclòs) de 84.790,26 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/48998/33711. 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. 
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45. – (21C00019) INICIAR l'expedient per a la contractació de la concessió de serveis per a la 
Gestió i explotació del servei de Bar-cafeteria de la Biblioteca Jaume Fuster del 
Districte de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible, fins al 31 de 
desembre de 2023, amb un cànon anual fix mínim de 15.180,00 euros, amb núm. de 
contracte 21C00019, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment restringit previst a l’article 160 i successius de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars, els seus 
annexos i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la 
licitació per a la seva adjudicació. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports 

46. – (21004264) ADJUDICAR el contracte núm. 21004264, que té per objecte "Serveis de 
gestió i Programa de Dinamització Sociocultural del Centre Cívic Can Felipa amb 
mesures de contractació pública sostenible" a PROGESS PROJECTES I GESTIO 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 822.235,95 euros IVA inclòs, dels quals 679.533,84 euros 
corresponen al preu net i 142.702,11 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 102.778,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33711 0610; un import (IVA inclòs) de 411.117,41 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 
0610; un import (IVA inclòs) de 308.340,03 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610. 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 33.976,69 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 Sr. Carles Pinar, tècnic de gestió de la 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del districte de Sant Martí. ALLIBERAR la 
quantitat de 65.573,72 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 8.196,64 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610; un import (IVA inclòs) de 
32.786,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0610; un import (IVA inclòs) de 24.590,26 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 3 de març de 2022

47. – (22C00003) INICIAR l’expedient per a la gestió, direcció, dinamització, coordinació i 
explotació dels serveis, en la modalitat de concessió, del Camp de Futbol de Trinitat 
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Vella, ubicat a Via Barcino, 104, amb mesures de contractació pública sostenible, amb 
número de contracte 22C00003 mitjançant tramitació ordinària, i amb la utilització del 
procediment restringit; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors de 
la concessió, així com els annexos que l’acompanyen; CONVOCAR la licitació per a la 
seva adjudicació; DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

48. – (20210359-Lot1) ADJUDICAR el contracte núm. 21003247L01, que té per objecte els 
"Serveis de recepció, informació, orientació, gestió de cites, traducció, interpretació i 
suport a les entitats" a A.B.D. Asociación Bienestar y Desarrollo, amb NIF G59435180, 
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 
2.241.851,22 euros, dels quals 1.167.191,02 euros corresponen a les despeses dels 
serveis de preu global i 1.074.660,20 euros corresponen a les despeses dels serveis de 
preus unitaris: Servei de gestió de cites o atenció telefònica i telemàtica: 4,655 euros. 
Servei complementari de recepció: 63,700 euros. Servei complementari de vigilància: 
91,101 euros. Servei d’interpretació: 41,160 euros. Servei de traducció: 26,460 euros. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import d'1.120.925,61 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0200; un import 
d'1.120.925,61 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22731/23161 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 112.092,56 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. ALLIBERAR la quantitat de 
306.583,44 euros, en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import de 
153.291,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22731/23161 0200; un import de 153.291,72 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0200. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

49. – (20210359-Lot2) ADJUDICAR el contracte núm. 21003247L02, que té per objecte el -
Servei de coordinació, gestió, avaluació i seguiment del Programa Municipal Nausica-
a A.B.D. Asociación Bienestar y Desarroll, amb NIF G59435180, 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 217.272,48 euros. DISPOSAR a 
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament 
següent: un import de 108.636,24 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22731/23164 0200; un import de 108.636,24 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23164 
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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 
10.863,62 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. ALLIBERAR la quantitat de 29.460,51 euros, en concepte 
de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import de 14.730,25 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23164 0200; un 
import de 14.730,26 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22731/23164 0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

50. – (0009/18) MODIFICAR, a l'empara dels articles 106 i 219 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (TRLCSP), el contracte 17004756-003 que té per objecte el servei de 
traducció i mediació intercultural i prevenir i resoldre els conflictes que es puguin 
donar en les relacions entre persones i col·lectius amb diferents cultures d’origen, 
adjudicat a l'empresa A.B.D. Asociación Bienestar y Desarrollo, amb NIF G59435180, 
per un import màxim de 41.022,00 euros (IVA exempt), en el sentit d'ampliar el servei, 
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR 
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
41.022,00 euros (IVA exempt), amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/22703/23161 0200. FIXAR en 2.051,10 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

51. – (20160195) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Consell de 
la Joventut de Barcelona, amb NIF V08825804, per l'execució del projecte anomenat 
GESTIÓ CÍVICA CENTRE RECURSOS ASS JUVENILS (CRAJ), amb la finalitat de promoure 
l'associacionisme juvenil de la ciutat de Barcelona, que instrumenta l'atorgament de la 
subvenció de concessió directa amb caràcter excepcional, per un import de 
330.000,00, equivalent al 94,83% del cost total del projecte (348.000,00 euros) i una 
durada fins al 31 de desembre de 2023, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3.de la 
normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 
de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons 
d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 330.000,00 euros, dels quals 165.000,00 euros 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/23222 del pressupost de l'any 2022, i 
165.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/23222 del 
pressupost de l'any 2023, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost posterior a l'actual. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un 
termini no superior a 3 mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, 
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presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula 
cinquena del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

52. – (20209206) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2022 fins el 
31.12.2022, el contracte 20000091-002 que té per objecte el servei de dinamització i 
organització del servei d'infància del casal infantil Cotxeres Borrell, adjudicat a 
l'empresa TRANSIT PROJECTES, SL, amb NIF B59489351, per un import total de 
105.950,86 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 105.950,86 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 96.318,96 euros i import IVA de 9.631,90 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23213 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 COMPTE d'aquest acord a la Comissió Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

53. – (20189201) DECLARAR, d’acord amb el que s’estableix a l’article 29.4 de la LCSP, la 
continuïtat del contracte 17004900 que té per objecte la "Gestió de serveis d'infància-
ludoteques del districte Sants-Montjuic, amb objectius d'eficiència social", per un 
període comprès entre l'1 de maig de 2022 i el 30 de setembre de 2022 adjudicat a 
l'empresa Fundació Pere Tarrés, amb NIF R5800395E, per un import total de 
183.467,39 euros (exempt d’IVA), d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient, en declarar-se deserta la licitació iniciada per tal de donar 
continuïtat al servei un cop finalitzada la vigència d’aquest contracte. AMPLIAR 
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
183.467,39 euros, exempt d’IVA, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23212 0603 i DISPOSAR-LA a favor de Fundació Pere Tarrés, 
NIF R5800395E. 

54. – (20209202) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.04.2022 fins el 
31.12.2022, la concessió 19C00024 que té per objecte la gestió i explotació del centre 
cívic de la Sagrada Família i casal infantil Sagrada Família del Districte de l'Eixample, 
adjudicat a l'empresa TRANSIT PROJECTES,SL, amb NIF B-59489351, per un import 
total de 304.548,59 euros, d'acord amb els informes i documentació que consta a 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 304.548,59 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. 

Acords de la Comissió de Govern de 10 de març de 2022

55. – (20210127Lot02) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 21002002L02, que té 
per objecte la contractació de les -Obres d'arranjaments als equipaments dels 
Districtes de: (3) Sants- Montjuïc, (4) Les Corts, (5) Sarrià-Sant Gervasi, (6) Gràcia, (7) 
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Horta- Guinardó, (2) seu DS de carrer València- a l’empresa SERVICIOS E 
INSTALACIONES ALDAGO, SL amb NIF B61563169, per no haver justificat en temps i 
forma els valors anormals en què incorre l’oferta que va presentar. ADJUDICAR el 
contracte esmentat a l’empresa IFL GESTION, SL amb NIF B60480233 de conformitat 
amb la proposta de la Mesa de Contractació, d'acord amb la proposició que ha 
presentat, amb una baixa de 18,98% dels preus unitaris, en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa, per un import màxim d'1.495.622,44 euros IVA inclòs, dels quals 
1.236.051,60 euros corresponen al preu net i 259.570,84 euros a l'IVA. DISPOSAR a 
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 498.540,82 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. 
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 
61.802,58 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 
Sr. Oscar Marin Fraile. ALLIBERAR la quantitat de 0,01 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 0,01 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

56. – (20210127Lot03) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 21002002L03, que té 
per objecte la contractació de les -Obres d'arranjaments als equipaments dels 
Districtes de: (8) Nou Barris, (9) Sant Andreu, (10) Sant Martí, (12) Altres (Can Puig i 
Can Girona)- a l’empresa Servicios e Instalaciones Aldago, SL amb NIF B61563169, per 
no haver justificat en temps i forma els valors anormals en què incorre l’oferta que va 
presentar. ADJUDICAR el contracte esmentat a l’empresa Maenju Empresa 
Constructora, SL, amb NIF B43582311, de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació, d'acord amb la proposició que ha presentat, amb una baixa de 15,38% 
dels preus unitaris, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim 
d'1.556.773,05 euros IVA inclòs, dels quals 1.286.589,30 euros corresponen al preu 
net i 270.183,75 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària 
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
518.924,35 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. 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 64.329,46 euros. FORMALITZAR el contracte 
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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 el Sr. Oscar Marin Fraile. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

57. – (20210190) APROVAR, de conformitat amb l'article 29.4 LCSP, la continuïtat del 
contracte 21001813-002 que té per objecte el serveis per la 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, de l’Àrea de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI, adjudicat a l'empresa Avoris Retail Division, SL, 
amb NIF B07012107, per un període 4 mesos o fins la formalització del contracte 
suspès per la interposició del recurs especial en matèria de contractació un cop 
dictada la corresponent resolució per part del Tribunal de Contractes Català, per un 
import total d'1.359.771,53 euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris oferts, i 
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i 
disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import total de 1.359.771,53 
euros, i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.170.333,38 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22615/23161 0200, un 
import (IVA inclòs) de 168.416,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22615/23164 0200, un import (IVA inclòs) de 21.021,55 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22615/23171 0200. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

b) Mesures de govern
c) Informes

1. – Reglament per a l'Equitat de Gènere a l'Ajuntament de Barcelona. Informe de 
seguiment. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Pérez, Alamany, Munté, Sierra, Ramírez, Parera i 
Barceló.

ES DÓNA PER TRACTAT

d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Partit Popular:

2. – (M1923/3597) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar 
explicacions sobre la resposta negativa a la proposta d'un particular de retre 
homenatge a través d'alguna estàtua o similar en algun lloc de la ciutat en record a 
Floquet de Neu 
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Intervenen les Sres. i els Srs.: Ramírez, Martí, Sendra, Mascarell, Sierra, Parera i 
Barceló.

ES DÓNA PER TRACTADA

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (FD 2022-01/1 ) RESOLDRE les al·legacions que s’han presentat durant el període 
d’exposició pública de l’acord de constitució i l’acta de constitució del Fons Especial 
del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. APROVAR definitivament la 
constitució del Fons Especial del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, dins de 
la Fundació Barcelona Cultura, per a la conservació, restauració, exhibició i difusió dels 
béns mobles, immobles i fons d’arxiu i biblioteques que conformen el conjunt 
patrimonial del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. APROVAR definitivament 
l’acta de constitució incorporada a l’expedient; PUBLICAR aquest acord i l’acta de 
constitució del fons especial en el Butlletí oficial de la província de Barcelona. 
FACULTAR a la Sra. Marta Clari Padrós, Gerent de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i 
Comunitat, per a la signatura dels documents i per a efectuar tots els tràmits 
necessaris per a l’execució i efectivitat de l’acord. 

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, Valents i regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló 
Verea.

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

Districte de Sants-Montjuïc

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

Intervenen les Sres. i el Sr.: Ramírez, Gassol i Munté.

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

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

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

Intervenen les Sres. i els Srs.: Alamany, Munté, 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, Valents i 
regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea. APROVADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

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

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

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

Del Grup Municipal Ciutadans:

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

Intervenen les Sres. i els Srs.: Sierra, Alamany, Munté, Ramírez, Parera, Barceló, 
Escudé i González.

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 Partit Popular:

8. – (M1923/3590) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Instar al Govern 
municipal a què, en el marc del Consorci d’Educació elabori i presenti en aquesta 
mateixa Comissió i en el termini de 3 mesos, un Informe que reculli el mapa de les 
escoles d’educació especial de la ciutat que inclogui una diagnosi de la situació actual, 
del seu finançament i de les propostes de futur. 

Es presenta el text transaccionat següent:

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

Intervenen les Sres. i els Srs.: Ramírez, Sendra, Munté, Sierra, Parera, Barceló, i 
González.
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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 AMB TEXT 
TRANSACCIONAT

Del Grup Municipal Valents:

9. – (M1923/3577) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern 
Municipal a presentar en el termini d’un mes un informe als grups municipals en que 
s’expliqui els motius i planificació del pròxim calendari escolar del curs 2022-2023 
amb la següent informació: - Exposició de quins han estat el motius i amb quin 
consens s’ha establert aquest nou calendari. - Explicació de com es pensa cobrir 
l'horari de tarda: El contingut i la selecció dels professionals que ho impartiran. -
Detall de com afectarà a les escoles públiques i a les escoles concertades de la nostra 
ciutat aquests canvis. - Explicació de com afectaran aquests canvis a les famílies i a la 
comunitat educativa. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Parera, Sendra, Munté, Sierra, Ramírez, 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

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/3568) Que el Govern municipal col·loqui enguany una placa o element de 
memòria en record i homenatge a Bernardo Cortés en el carrer dels Pescadors, on hi 
havia viscut, coincidint amb el cinquè aniversari de la seva mort.

Intervenen la Sra. Gassol i el Sr. Rabassa.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

11. – (M1923/3580) Que en el marc del Projecte de la construcció de la Biblioteca Central 
de Barcelona, el Govern municipal informi a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports, així com de forma escrita, del calendari previst i pactat amb el Ministeri de 
Cultura, del detall i dimensió del projecte, del cost total previst i de les gestions 
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realitzades amb el Govern Central per avançar en la construcció de la Biblioteca. 

Intervenen els Srs.: Martí i Mascarell.

ACCEPTAT

12. – (M1923/3582) Que el govern municipal elabori i presenti, durant aquest 2022, un Pla 
Integral per la promoció de l’skateboarding i els esports urbans a la ciutat, on es 
contemplin les següents accions: - Promoure l’skateboarding i els esports urbans a la 
ciutat, especialment entre els infants i joves. - Reordenar els parcs urbans actuals, en 
col·laboració amb el sector dels esports urbans, per adequar-los a les necessitats 
existents, així com, millorar el seu manteniment. - Incorporar un estudi per ampliar el 
nombre de parcs urbans a la ciutat, entre ells, un skate parc destinat a l’alt rendiment. 
- Apostar de manera decidida per tal que l’Extreme Barcelona es pugui continuar 
celebrant a la ciutat i donar suport a l’organització amb l’objectiu que aquest 
esdeveniment es consolidi com un dels esdeveniments dels esports urbans més 
importants en l’àmbit europeu. 

Intervenen la Sra. Munté i el Sr. Escudé.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

13. – (M1923/3591) Instar el Govern municipal a presentar, en el termini de 3 mesos, en 
aquesta mateixa Comissió un Informe del seguiment de les dades del Projecte 
Prometeus per tal d’avaluar els resultats d’eficàcia i eficiència així com l’impacte del 
projecte als barris on s’aplica. 

Intervenen els Srs.: Ramírez i Martí.

ACCEPTAT

De Regidora no adscrita:

14. – (M1923/3583) Instem el Govern Municipal a iniciar un diàleg urgent, per tal d’agilitzar 
tràmits i establir protocols efectius amb les diferents entitats col·laboradores per 
donar resposta ràpida a l’allotjament d’aquestes mares, nens i gent gran ucraïnesos. 

Intervenen les Sres.: Barceló i Pérez.

ACCEPTAT



CCM 3/22 DSocials 21/23

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/3574) Quin és el calendari real de la construcció de les promocions 
d’habitatge assequible d’Habitatge Metròpolis Barcelona; i com afecta a la seva 
viabilitat el fet de no poder optar als fons europeus, l’impost de societat, i l’IVA que li 
són d’aplicació? 

Intervenen: el Sr. Martí i la Sra. Baró.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

16. – (M1923/3562) Quin nombre de refugiats provinents d'Ucraïna té previst rebre 
l'Ajuntament de Barcelona i quines mesures socials pensa engegar per acollir els 
afectats?

Intervenen: el Sr. Sierra i la Sra. Pérez.

ES DÓNA PER TRACTADA

17. – (M1923/3563) Quina previsió té el Govern Municipal quant al nombre d'habitatges en 
règim de lloguer social habilitats i lliurats per a la finalització del present mandat al 
maig del 2023?

Intervenen els Srs.: Sierra i Martí.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

18. – (M1923/3595) En quin estat de tramitació es troben cadascun dels projectes 
d’equipaments d’atenció primària i d’atenció especialitzada recollits en el conveni de 
col·laboració per la millora de la xarxa sanitària 2016-2023 i quina ha estat l’aportació 
de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona en cada cas? 

Intervenen: el Sr. Ramírez i la Sra. Tarafa.

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

19. – (M1923/3573) Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició amb número de 
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registre (M1923/2331) acceptat a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports el 13 
de juliol de 2021 amb el següent contingut: (M1923/2331) La Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER.- Que durant el primer semestre de 2022, 
s'hagi elaborat un pla d'actuació per abordar l'exclusió socioeconòmica i la 
discriminació que pateix el Poble Gitano de Barcelona. SEGON.- Que el pla sigui 
realista, avaluable, amb polítiques orientades a resultats, participatiu i transparent i 
que se centri en els eixos prioritaris del "Marc estratègic de la UE per a la igualtat, la 
inclusió i la participació del poble gitano 2020-2030": Lluita i prevenció de 
l'antigitanisme i la discriminació; reducció de la pobresa i l'exclusió; salut; educació; 
treball; habitatge; foment de la participació; cultura. TERCER.- Que en el disseny, la 
gestió, la implementació i l'avaluació del pla hi participin les entitats del CMPG així 
com persones de reconeguda vàlua. QUART.- Que el pla incorpori la perspectiva 
intercultural de Barcelona i que tingui dotació pressupostària específica per la seva 
implementació. 

Intervenen: la Sra. Baró i els Sr. Rabassa.

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

20. – (M1923/3579) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició aprovada a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de novembre de 2021 amb el següent 
redactat: La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: (M1923/2801) La 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern municipal 
desenvolupi i presenti a la comissió de Drets Socials, Cultura i Esport del mes de Gener 
de 2022, un pla específic per la defensa i protecció de les sales de cinema i de 
promoció cultural del sector del cinema a la ciutat de Barcelona, que inclogui les 
següents qüestions: 1- L’ampliació de les ajudes i subvencions a les sales de cinema de 
la ciutat, sense limitació de pantalles, amb la finalitat de continuar promovent la 
cultura i el sector cinematogràfic de Barcelona, més enllà del seu paper clàssic com a 
espai d'exhibició, a fi d'adaptar-se als canvis que la nova cultura tecnològica i els 
hàbits de consum cultural de les noves generacions imposa. 2- La regulació de la 
competència deslleial dels qui projecten produccions cinematogràfiques des d’espais 
o equipaments de titularitat pública, sense l’exigència de les obligacions que les sales 
privades de cinema sí que han d’assumir. 3- Ampliar la dotació pressupostària del 
programa BONUS CULTURA, per tal de prorrogar-ne el projecte fins al 31 de Desembre 
de 2022. 4- Que de forma conjunta amb el Consorci d’Educació de Barcelona es 
promogui la cultura cinematogràfica entre els grups escolars de la ciutat, organitzant 
sessions específiques per aquests a les 149 pantalles de les que disposem a la ciutat 
de Barcelona. 5- El disseny d’un nou ajut que substitueixi la bonificació de l’IBI cultural 
que s’ha retirat a les sales de cinema. 

Intervenen els Srs.: Mascarell i Martí.

ES DÓNA PER TRACTAT
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Del Grup Municipal Partit Popular:

21. – (M1923/3592) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició M1923/1985 
aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports en sessió de 20 d'abril de 
2021 amb el següent contingut: (M1923/1985) La Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports acorda instar al Govern Municipal a elaborar, juntament amb l’Institut 
Municipal de Serveis Socials un Reglament del servei d’atenció domiciliària que detalli 
i concreti totes aquelles qüestions que tinguin incidència en la concreció dels serveis, 
així com els mecanismes de control i seguiment de la qualitat en la prestació del servei 
d’atenció domiciliària. 

Intervenen: el Sr. Ramírez i la Sra. Tarafa.

ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13.26 h.
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