Secretaria General

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
Sessió de 15 de juny de 2021
ACTA
A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la ciutat de Barcelona, el 15 de juny 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.: Juan
Ramon Riera Alemany, Joan Subirats Humet, Lucia Martín González, Gemma Tarafa
Orpinell, 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 Imes. Sres.: Marina Gassol i Ventura, regidora del grup
municipal d'Esquerra Republicana i Francina Vila Valls, regidora del grup municipal de
Junts per Catalunya, i les Sres.: Maria Truñó Salvadó, comissionada d'Educació i Sonia
Fuertes Ledesma, comissionada d'Acció Social.
Excusa la seva absència l’Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol.
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 09.32 h.
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 18 de maig
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. –

(20010201) Del gerent del districte de Nou Barris, de 13 d'abril de 2021, que anul·la
part de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 13.611,60 euros del
contracte relatiu al servei d'acompanyament al grup de treball en la reflexió
estratègica i el procés de planificació compartida sobre la infància i la joventut
adjudicat a Folk i Sánchez Consultors, SCP, per a l'exercici 2021.

2. –

(20219202) De la gerent municipal, de 20 d'abril de 2021, que adjudica a l'Assoc.
Esportiva Sant Andreu-DTE el contracte relatiu a la gestió i dinamització del
poliesportiu del carrer Roger, 64 del districte de Sants-Montjuïc, per als exercicis
2021-2022, i per un import de 85.129,91 euros (exempt d'IVA).

3. –

(20219202) De la gerent municipal, de 20 d'abril de 2021, que allibera la quantitat de
20.201,38 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu a
la gestió i dinamització del poliesportiu del carrer Roger, 64 del districte de SantsMontjuïc adjudicat a l'Assoc. Esportiva Sant Andreu-DTE, per als exercicis 2021-2022.

4. –

(s/n) De la gerent municipal, de 26 d'abril de 2021, que autoritza l'ampliació de la
cobertura pressupostària aprovada en data 29-12-20 per finalització de l'exercici
pressupostari i impossibilitat d'incorporar-los a l'exercici següent i, en conseqüència,
aprovar l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu a l'avaluació final
del Pla de Justícia de Gènere, lot 1, per a l'exercici 2021, i per un import de 3.985,44
euros (IVA inclòs).

5. –

(s/n) De la gerent municipal, de 26 d'abril de 2021, que autoritza l'ampliació de la
cobertura pressupostària aprovada en data 29-12-20 per finalització de l'exercici
pressupostari i impossibilitat d'incoporar-los a l'exercici següent i, en conseqüència,
aprovar l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu a l'avaluació
intermèdia de l'estratègia contra la feminització de la pobresa i de la precarietat
(2016-2024) lot 2, per a l'exercici 2021, i per un import de 2.613,60 euros (IVA inclòs).

6. –

(16010005) Del gerent del districte de Nou Barris, de 4 de maig de 2021, que cancel·la
i/o retorna a Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials la garantia definitiva
d'import 3.118,97 euros constituïda per respondre del compliment de dinamització
dels grups i usuaris dels espais esportius e les Pistes Antoni Gelabert, per a l'exercici
2021, i per un import de 3.118,97 euros.

7. –

(20211012) De la gerent municipal, de 5 de maig de 2021, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del 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
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de Sant Martí, per als exercicis 2021-2023, i per un pressupost base de licitació de
53.268,34 euros (IVA inclòs).
8. –

(20200144) De la gerent municipal, de 5 de maig de 2021, que autoritza l'ampliació de
la cobertura pressupostària aprovada en data 2-7-20 per a la finalització de l'exercici
pressupostari i impossibilitat d'icorporar-los a l'exercici següent i, en conseqüència,
aprovar l'autorització de la despesa per un import de 38.249,12 euros (IVA inclòs) del
contracte relatiu al servei de suport a l'activitat i funcionament del Consell Municipal
de Benestar Social en una secretaria tècnica i en la producció del Premi Montserrat
Roig de Periodisme i comunicació social de Barcelona del CMBS, per als exercicis
2021-2022.

9. –

(18/2021) De la gerent municipal, de 5 de maig de 2021, que adjudica a Calaix de
Cultura, SL. el contracte relatiu als serveis de la gestió, dinamització, organització i
coordinació del casal de barri Espai Putxet, per als exercicis 2021-2023, i per un import
de 243.258,48 euros (IVA inclòs).

10. –

(19010004) De la gerent municipal,de 5 de maig de 2021, que ratifica el contingut de
l'acta d'aixecament de suspensió parcial, signada el 20 de juny de 2020, entre
l'Ajuntament de Barcelona i Lavola 1981 SAU i aixecar la suspensió parcial del
contracte relatiu al Programa d'activitats mediambientals al Castell de Torre Baró.

11. –

(0639/19) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de
6 de maig de 2021, que aprova les modificacions del contracte relatiu a la gestió de les
inscripcions, la producció, la direcció tècnica, la regidoria dels tallers, actes i activitats,
així com del subministrament, adequació i muntatge d'infraestructures, mitjançant
arrendament, per la trobada d'entitats BCN Ciutat diversa del Consell Municipal
d'Immigració de Barcelona adjudicat a Airun Serveis Culturals, SL., en el sentit que la
data inicial prevista per a la Trobada BCN Ciutat diversa de 2020, atesa la situació
creada arran de la pandèmia COVID-19 es trasllada al dia 14 de novembre de 2021.

12. –

(2076/2020) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 10 de maig de 2021, que
allibera la disposició de la despesa per un import de 6.046,83 euros (IVA inclòs) del
contracte relatiu al servei de gestió de l'ús de les pistes esportives de l'Escola Pegaso i
l'Institut Príncep de Viana i la pista descoberta i vestuaris de l'Escola Ignasi Iglesias en
horari extraescolar a l'Ajuntament de Barcelona, districte de Sant Andreu, amb càrrec
a l'exercici 2021.

13. –

(s/n) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 12 de maig de
2021, que adjudica al Sr. Yago Bermejo Abati el contracte relatiu al servei
d'assessorament tècnic per a l'organització d'una assemblea deliberativa de joves a
Barcelona, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 17.617,60 euros.

14. –

(20219202) De la gerent municipal, de 21 de maig de 2021, que allibera la quantitat
de 14.748,33 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte
relatiu a l'organització i dinamització de l'Aula ambiental i dinamització del programa
ambiental del districte de l'Eixample adjudicat a Espai Ambiental, SCCL, per als
exercicis 2021-2022.
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15. –

(s/n) De la gerent municipal, de 12 de maig de 2021, 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 dels grups i persones usuàries dels
espais esportius de les Pistes Antoni Gelabert, per als exercicis 2021-2023, i per un
import de 199.320,00 euros (IVA inclòs).

16. –

(2021-0030) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 14 de
maig de 2021, que adjudica a Tandem Social, SCCL el contracte relatiu a la consultoria
estratègica, disseny i posada en marxa de la Comunitat de Coneixement Equicom, lot
1: producció de coneixement, estudis i diagnòstics dels serveis de suport a processos
comunitaris, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 8.500,55 euros (IVA
inclòs).

17. –

(2021-0030) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 19 de
maig de 2021, que allibera la quantitat d'1.500,10 euros (IVA inclòs) en concepte de
baixa en la licitació del contracte relatiu a la consultoria estratègica, disseny i posada
en marxa de la Comunitat de Coneixement Equicom, lot 1: producció de coneixement:
estudis i diagnòstics de l'acord marc, per als exercicis 2021-2022.

18. –

(2021-0054) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 17 de
maig de 2021, que adjudica a Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries el contracte
relatiu a la dinamització dels equipaments del grup motor 1 del projecte Equicom, lot
2: suport, dinamització i acompanyament a projectes comunitaris dels serveis de
suport a processos comunitaris, per als exercicis 2021-2022, i per un import de
29.750,00 euros (IVA inclòs).

19. –

(2021-0054) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 21 de
maig de 2021, que allibera la quantitat de 5.255,30 euros (IVA inclòs) en concepte de
baixa en la licitació del contracte relatiu a la dinamització dels equipaments del grup
motor 1 del projecte Equicom, lot 2: suport, dinamització i acompanyament a
projectes comunitaris de l'acord marc, per als exercicis 2021-2022.

20. –

(2021-0054) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 17 de
maig de 2021, que adjudica a Nus Processos Socials i Creatius SC el contracte relatiu a
la dinamització dels equipaments del grup motor 2 del projecte Equicom, lot 2: suport,
dinamització i acompanyament a projectes comunitaris dels serveis de suport a
processos comunitaris, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 30.250,00 euros
(IVA inclòs).

21. –

(2021-0054) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 21 de
maig de 2021, que allibera la quantitat de 4.755,30 euros (IVA inclòs) en concepte de
baixa en la licitació del contracte relatiu a la dinamització dels equipaments del grup
motor 2 del projecte Equicom, lot 2: suport, dinamització i acompanyament a
projectes comunitaris de l'acord marc adjudicat a Nus Processos Socials i Creatius, SC,
per als exercicis 2021-2022.
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22. –

(104/2020) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 20 de maig de 2021,
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa del contracte
relatiu als casals de gent gran i centre cívic Can Castelló adjudicat a Esport3 Serveis
Alternatius, SL., per als exercicis 2021-2023, i per un import de 226.411,81 euros (IVA
inclòs).

23. –

(20219202) De la gerent municipal, de 12 de maig de 2021, que adjudica a Espai
Ambiental, SCCL el contracte relatiu a l'organització i dinamització de l'Aula ambiental
i dinamització del programa ambiental del districte de l'Eixample, per als exercicis
2021-2022, i per un import de 194.045,64 euros (IVA inclòs).

24. –

(20210068) De la gerent municipal, de 21 de maig de 2021, que anul·la part de
l'autorització de la despesa per un import de 25.296,34 euros (IVA inclòs) del
contracte relatiu al servei d'animació i dinamització del casal infantil i de l'espai
d'adolescents del centre cívic La Sedeta, en el sentit que l'IVA és d'un 10% i no del
tipus general del 21%, amb càrrec als exercicis 2021-2023.
Acords de la Comissió de Govern de 20 de maig de 2021

25. –

(20162089) ACORDAR la continuïtat del contracte núm. 16C00023, de gestió de
serveis públics, en la modalitat de concessió, que té per objecte la gestió del Camp de
Futbol de l’Àliga del Districte de Gràcia, des de l'1 de juny fins al 31 de juliol de 2021,
data prevista per a què un altre gestor es faci càrrec de la gestió de l'equipament, en
aplicació a les clàusules 3 i 16.3.a) del Plec de Clàusules Administratives Particulars;
FIXAR el cànon a abonar en 1.004,67 euros/mensuals, durant la vigència del present
acord de continuïtat d’aquest contracte. DISPOSAR-LA a favor de FUNDACIÓ MARCET,
amb NIF G61176202. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15
dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar
aquest contracte a les dependències del Departament de Recursos Interns. DESIGNAR
com a responsable del contracte a la Sra. Paula Reyes Díaz, Tècnica de la Direcció de
Serveis a les Persones i al Territori. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

26. –

(20189201) PRORROGAR per un període comprès des del 08.07.2021 fins el
30.04.2022, el contracte 17004900-004 que té per objecte "Gestió de serveis
d'infància-ludoteques del districte Sants-Montjuic, amb objectius d'eficiència social",
adjudicat a l'empresa FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb NIF R5800395E, per un import
total de 356.142,58 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 212.246,59 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net
de 192.951,45 euros i import IVA de 19.295,14 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació
pressupostària D/22719/23212 0603. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de
l'esmentat contracte per un import de 143.895,99 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 130.814,54 euros i import IVA de 13.081,45
amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603,
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condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. REQUERIR
l'adjudicatari per tal que formalitzi la present pròrroga de forma telemàtica en el
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
27. –

(2034/2021) INICIAR l'expedient per a la contractació de la Gestió de servei, en la
modalitat de concessió, de la gestió i organització dels serveis culturals i comunitaris,
de programació i participació i de funcionament relacionats amb el Sant Andreu
Teatre a l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu, amb mesures de
contractació pública sostenible, amb número de contracte 21C00007, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment restringit, i amb un pressupost
total de licitació de 795.657,56 euros, exempt d'IVA; APROVAR les actuacions
preparatòries efectuades, el plec de condicions administratives particulars, el plec de
prescripcions tècniques reguladoresdel contracte, així com els annexes que els
acompanyen; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR
l'esmentada quantitat amb càrrec a la/les partida/es i pressupost/os que s'indiquen
en aquest document: un import de 66.304,80 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/48999/33411 0609; un import de 198.914,39
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/48999/33411 0609; un import 198.914,39 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2023 i a l'aplicació pressupostària D/48999/33411 0609; un import 198.914,39 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/48999/33411
0609; un import 132.609,59 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació
pressupostària D/48999/33411 0609, CONDICIONAR la seva realització a l'existència
de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; DONAR
COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura I Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 27 de maig de 2021

28. –

(20180210) RATIFICAR l'aixecament total de la suspensió del contracte número
18004522-006 que té per objecte la gestió del Servei de Sales d’Estudi de
Barcelona des del dia 10 de maig de 2021 de conformitat amb l’acta d’aixecament de
la suspensió del contracte signada el 5 de maig de 2021. NOTIFICAR el present acord
al contractista. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

29. –

(20180210) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte
18004522-005 que té per objecte la Gestió del Servei de Sales d’Estudi de Barcelona,
amb mesures de contractació pública sostenible, per un període comprès des del
10.06.2021 fins el 30.04.2022, adjudicat a l’entitat Fundació Pere Tarrés, amb NIF
R5800395E, per un import total de 315.142,21 euros (IVA exempt), d'acord amb els
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 117.810,17 euros, IVA exempt, amb
càrrec a l'exercici 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23222 0200, condicionat
a l'existència de crèdit adequat i suficient a l'esmentat pressupost. AUTORITZAR i
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 197.332,04 euros, IVA
exempt, amb càrrec a l'exercici 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23222
0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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30. –

(20003793) ADJUDICAR el contracte núm. 20003793, que té per objecte la "Gestió i
dinamització dels Casals de Gent Gran del Districte de Sant Martí: Parc del Clot, Joan
Casanelles, Quatre Cantons, Taulat-Can Saladrigas, Verneda Alta, Sant Martí, Joan
Maragall, Ca l’Isidret, i Parc Sandaru, amb mesures de contractació pública sostenible"
a Esport3 Serveis Alternatius, SL, amb NIF B62068713, de conformitat amb la proposta
de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser
considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu d'1.403.634,63 euros IVA inclòs, dels
quals 1.276.031,48 euros corresponen al preu net i 127.603,15 euros a l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 364.128,19 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0610; un
import (IVA inclòs) de 701.741,52 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0610; un import (IVA inclòs) de 337.764,92
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23232 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 63.801,57 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. Pilar Moros, Coordinadora sectorial, programes i
equipaments de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori, fins cobrir la plaça
vacant del tècnic/a referent de gent gran del districte de Sant Martí. DONAR COMPTE
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

31. –

(21001600) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de Suport a les
comunitats de veïns/veïnes i d’intervenció a l’espai públic al Districte de Nou Barris,
2021-2023, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte
21001600, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació de 797.853,84 euros (IVA inclòs al tipus 10%), i un
valor estimat de 725.321,67 euros. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades,
el plec de clàusules administratives particulars, annexes i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte i CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació.
AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb el següent desglossament: un import (IVA
inclòs) de 235.729,55 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 435.193,00 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 30.000,00 euros a l’exercici
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/227.19/153.61/06.08 i un
import (IVA inclòs) de 96.931,29 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a
l’aplicació pressupostària D/227.19/232.61/06.08, sotmès a la condició suspensiva
d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents posteriors
a l'actual. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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Acords de la Comissió de Govern de 3 de juny de 2021
32. –

(21001019) RECTIFICAR, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de l’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
l’error material observat en la resolució de la Comissió de Govern de 22 d’abril de
2021, per la qual s’inicia el contracte núm. 21001019 que té per objecte el servei de
la gestió i dinamització de l’equipament de l’Ateneu de fabricació digital del districte
de les Corts, de manera tal que allà on diu “amb un pressupost base de licitació de
550.977,30 euros (IVA inclòs)” ha de dir “amb un pressupost base de licitació de
554.063,41 euros (IVA inclòs)”, a la vista de l’informe de 21 de maig de 2021 de la
Directora de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de les Corts, pel qual es
posa de manifest que la informació facilitada per l’actual prestadora del servei per a la
preparació del contracte era incorrecta quant als imports del salari brut anual i costos
socials relatius al personal subrogable (treballadors núm. 2 i 4), i, com a
conseqüència, MODIFICAR la clàusula 2 i l’annex 3 del Plec de clàusules
administratives particulars, conforme als textos que s’incorporen com annexos “a” i
“b” a l’expedient administratiu, d’acord amb l’article 122 de la Llei 9/2017 de
Contractes del Sector Públic. AMPLIAR l'autorització de despesa en 3.086,11 euros
amb els següent desglossament, 2.550,50 euros import net i import de l'IVA de
535,61 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 532,09 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22610/33711, un
import (IVA inclòs) de 1.277,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/0604/22610/33711 un import (IVA inclòs) de 1.277,01
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/0604/22610/33711; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos posteriors a l'actual. PUBLICAR de nou l’anunci de licitació i la
documentació esmenada al perfil del contractant de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. ATORGAR un nou termini de 15
dies per a la presentació de proposicions, a comptar des de la publicació de la present
resolució i FACULTAR a les empreses que hagin presentat ja la seva proposició, a
retirar-la i presentar, si ho consideren adient, en el termini indicat, una nova
proposició. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

33. –

(20210068) INICIAR l'expedient per a la contractació del SERVEI DE GESTIÓ DELS
TALLERS, GRUPS DE SUPORT COMUNITARI I ACOMPANYAMENT A DONES I NOIES DE
LA CIUTAT DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIO PÚBLICA SOSTENIBLE,
amb núm. de contracte 21000774, mitjançant tramitació urgent, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 419.850,69 euros (IVA
inclòs) i un valor estimat d'1.022.235,72 euros; DECLARAR la urgència en la tramitació
d'acord amb la justificació que consta a l'expedient; 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 346.984,04
euros i import de l'IVA de 72.866,65 euros; i amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
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inclòs) de 310.635,24 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22731/23171 0200, un import (IVA inclòs) de 109.215,45 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23171
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.
34. –

(20210211) APROVAR el protocol entre el Govern d’Espanya, la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per impulsar la creació de la Càtedra Barcelona
Estudis d’Habitatge. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

35. –

(20212007) ADJUDICAR el contracte núm. 21000609, que té per objecte la "Gestió
dels serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats dels casals de
gent gran del Districte de Ciutat Vella" a Esport3 Serveis Alternatius, SL, amb NIF
B62068713, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb
la proposició que ha presentat, pel preu d'1.812.954,53 euros IVA inclòs, dels quals
1.648.140,48 euros corresponen al preu net i 164.814,05 euros a l'IVA. DISPOSAR a
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 453.238,63 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0601 un import (IVA inclòs) de
906.477,27 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23232 0601; un import (IVA inclòs) de 453.238,63 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0601.
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
82.407,02 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la
Sra. Júlia Quintela González. ALLIBERAR la quantitat de 105.258,47 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 26.314,62
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23232 0601 un import (IVA inclòs) de 52.629,23 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0601; un
import (IVA inclòs) de 26.314,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0601. DONAR COMPTE d'aquest acord a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

36. –

(19003191-001) ESTABLIR la suspensió parcial del Lot 1 del contracte 19003191, que
té per objecte la gestió dels Casals de Gent Gran del Baix Guinardó, Horta i Espai
Canigó, adjudicat a la Fundació Pere Tarrés, amb NIF R5800395E, des del dia 17 de
març de 2020 inclòs i fins la data de l’aixecament de la suspensió, de conformitat amb
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l’acta de suspensió parcial del contracte. RATIFICAR l'aixecament de la suspensió del
Lot 1 del contracte 19003191, que té per objecte la gestió dels Casals de Gent Gran
del Baix Guinardó, Horta i Espai Canigó, adjudicat a la Fundació Pere Tarrés, amb NIF
R5800395E, des del dia 2 de juliol de 2020 de conformitat amb l’acta d’aixecament de
la suspensió del contracte i amb la documentació presentada de seguretat i salut
pública que s’acompanya a la mateixa acta. NOTIFICAR la present resolució al
contractista. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
37. –

(19003191-001) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès el 3 de maig
2021 l'import d'indemnització a favor de Fundació Pere Tarrés, amb NIF R5800395E,
per la suspensió parcial del Lot 1 del contracte 19003191, que té per objecte la gestió
dels Casals de Gent Gran del Baix Guinardó, Horta i Espai Canigó, per la quantitat de
4.025,95 euros pel període comprés entre el dia 17 de març de 2020, data en que es
va iniciar el contracte, i el dia 30 d’abril de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i
RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de l'aplicació pressupostària
D/22611/92416 0607 de l'exercici 2021. NOTIFICAR la present resolució al
contractista. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

38. –

(20212008) ADJUDICAR el contracte núm. 21000673L01, que té per objecte la "Gestió
dels serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats del Centre Cívic
Barceloneta del Districte de Ciutat Vella" (Lot 1) a 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, pel preu d'1.441.512,99
euros IVA inclòs, dels quals 1.191.333,05 euros corresponen al preu net i 250.179,94
euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 360.378,24 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601; un
import (IVA inclòs) de 720.756,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601; un import (IVA inclòs) de 360.378,24
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0601. 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 59.566,65 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a
responsable del contracte a la Sra. Júlia Quintela González. ALLIBERAR la quantitat de
59.961,49 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 14.990,38 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601; un import (IVA inclòs) de 29.980,73
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0601; un import (IVA inclòs) de 14.990,38 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601;
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
CCM 6/21 DSocials

10/23

39. –

(20212008) ADJUDICAR el contracte núm. 21000673L03, que té per objecte la "Gestió
dels serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats del Centre Cívic
Drassanes del Districte de Ciutat Vella" (lot 3) a 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, pel preu d'1.519.448,09
euros IVA inclòs, dels quals 1.255.742,22 euros corresponen al preu net i 263.705,87
euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 379.862,03 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601; un
import (IVA inclòs) de 759.724,03 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601; un import (IVA inclòs) de 379.862,03
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0601. 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 62.787,11 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. Júlia Quintela González. ALLIBERAR la quantitat de
64.122,47 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 16.030,61 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601; un import (IVA inclòs) de 32.061,25
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0601; un import (IVA inclòs) de 16.030,61 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

40. –

(20212008) ADJUDICAR el contracte núm. 21000673L02, que té per objecte la "Gestió
dels serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats del Centre Cívic
Convent Sant Agustí del Districte de Ciutat Vella" (lot 2) a Transit Projectes, SL, amb
NIF B59489351, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord
amb la proposició que ha presentat, pel preu d'1.273.397,68 euros IVA inclòs, dels
quals 1.052.394,78 euros corresponen al preu net i 221.002,90 euros a l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 318.349,43 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601; un
import (IVA inclòs) de 636.698,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601; un import (IVA inclòs) de 318.349,43
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0601. 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 52.619,74 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del
contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a
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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. Júlia Quintela González. ALLIBERAR la quantitat de 29.118,92 euros (IVA inclòs),
en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 7.279,72 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711
0601; un import (IVA inclòs) de 14.559,48 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601; un import (IVA inclòs) de
7.279,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0601. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió Drets Socials,
Cultura i Esports.
41. –

(20212008) ADJUDICAR el contracte núm. 21000673L04, que té per objecte la "Gestió
dels serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats del Centre Cívic
Pati Llimona del Districte de Ciutat Vella" (lot 4) a TRANSIT PROJECTES, S.L. amb NIF
B59489351 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb
la proposició que ha presentat, pel preu d'1.276.396,39 euros IVA inclòs, dels quals
1.054.873,05 euros corresponen al preu net i 221.523,34 euros a l'IVA. DISPOSAR a
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 319.099,09 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601; un import (IVA inclòs) de
638.198,21 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0601; un import (IVA inclòs) de 319.099,09 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601.
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
52.743,65 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 Júlia Quintela González. ALLIBERAR la
quantitat de 28.728,97 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i
retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 7.182,25 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601; un import (IVA inclòs) de
14.364,47 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0601; un import (IVA inclòs) de 7.182,25 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports.
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42. –

(20212022) APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de BarcelonaDistricte de Sants-Montjuïc i la Federació Coordinadora d’Entitats del Poble-Sec, amb
NIF G59055525, per a la gestió cívica de l’equipament municipal Pista Esportiva Les
Tres Xemeneies, d’acord amb el projecte de gestió presentat amb la proposta de
preus comunicats pel desenvolupament de tallers i activitats. AUTORITZAR I DISPOSAR
la despesa en concepte de subvenció per un import de 18.290,00 euros, amb càrrec a
la posició pressupostària número D/48903/34211 dels pressupostos dels anys 2021,
2022 i 2023 a raó de 4.600,00 euros l’any 2021, 6.845,00 euros l’any 2022 i 6.845,00
euros l’any 2023, a favor de la Federació Coordinadora d’Entitats del Poble-Sec, amb
NIF G59055525, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost posterior a l’actual, per al desenvolupament del projecte de gestió cívica
de l’equipament municipal Pista Esportiva Les Tres Xemeneies. ATORGAR una
subvenció, mitjançant concessió directa i de caràcter excepcional a la Federació
Coordinadora d’Entitats del Poble-Sec, amb NIF G59055525, per un import de
18.290,00 euros durant la vigència del conveni per al desenvolupament del projecte
de gestió cívica l’equipament municipal Pista Esportiva Les Tres Xemeneies, d’acord
amb els art. 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i l’art. 6.2 de la normativa general de subvencions. DECLARAR, la noinclusió en procediment de pública concurrència per les raons justificades a l’informe
que consta a l’expedient. REQUERIR l’entitat gestora per tal que, en el termini de 5
dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per la signatura del conveni de
formalització de la gestió cívica. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en el
termini màxim de 3 mesos de la data de finalització de l’activitat, presenti justificació
amb un compte justificatiu que haurà d’incloure la memòria d’actuació i memòria
justificativa del cost total del projecte. FACULTAR, per a la seva signatura al Il·lm. Sr.
Marc Serra i Solé, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc. DONAR-NE compte a la
Comissió de de Drets Socials, Cultura i Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 10 de juny de 2021

43. –

(20212006) ADJUDICAR el contracte de concessió de serveis núm. 21C00001 que té
per objecte la gestió i explotació del Camp de Futbol Municipal Parc de la Catalana,
amb mesures de contractació pública sostenible, a favor de Club Futbol la Barceloneta
amb NIF G58044108, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació
continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició presentada. NOTIFICAR la
present resolució als licitadors i PUBLICAR-LA en el perfil del contractant. FIXAR
l'import de la garantia definitiva en 2.000,00 euros. REQUERIR l'empresa adjudicatària
per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la
notificació de l'adjudicació, comparegui per FORMALITZAR el contracte. DESIGNAR
com a responsable del contracte a la Sra. Júlia Quintela González, adscrita a la Direcció
de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Ciutat Vella. DONAR COMPTE
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

44. –

(20210190) INICIAR l'expedient per a la contractació del 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, amb núm. de
contracte 21001813, mitjançant tramitació urgent, amb la utilització del procediment
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negociat, amb un pressupost base de licitació d'1.019.828,65 euros (IVA inclòs),
determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat d'1.837.529,10 euros;
DECLARAR la urgència en la tramitació d'acord amb la justificació que consta a
l'expedient; 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 918.764,55 euros i import de l'IVA de 101.064,10
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 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; DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
45. –

(20200416) ADJUDICAR el contracte núm. 20003959, que té per objecte la
contractació del Servei d’orientació, suport i acompanyament a persones immigrades
(SOAPI) a la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, a
l’empresa PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS, SL (PROGESS) 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 988.626,94 euros IVA inclòs, dels quals 898.751,76 euros corresponen al preu net i
89.875,18 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 247.156,74 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23161
0200; un import (IVA inclòs) de 494.313,46 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0200; un import (IVA inclòs) de
247.156,74 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 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 44.937,59 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. ALLIBERAR la quantitat de 22.622,84 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 5.655,71 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23161
0200; un import (IVA inclòs) de 11.311,43 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0200; un import (IVA inclòs) de
5.655,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22731/23161 0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
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46. –

(20200064) ALLIBERAR la quantitat de 46.171,06 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 20000589 que té per objecte la gestió del Servei per
Adolescents i Famílies (SAIF), el qual ha estat adjudicat a l'empresa FUNDACIO ACCIO
SOCIAL INFANCIA, amb NIF G65212789, i retornar-lo a l'aplicació pressupostària i
pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 46.171,06 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222
0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

47. –

(18C00002) PRORROGAR per al període comprès entre l'1 de juliol de 2021 al 30 de
juny de 2022, el contracte núm. 18C00002 que té per objecte la gestió i explotació
dels serveis públics de promoció, dinamització i organització de les activitats de caire
cultural, artístic, sociocultural en el Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” amb
mesures de contractació pública sostenible, del Districte de les Corts, adjudicat a CLUB
LLEURESPORT DE BARCELONA amb NIF G60320132, per un import total de 152.656,84
euros (IVA exempt), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 152.656,84 euros (IVA exempt) a favor de CLUB LLEURESPORT DE
BARCELONA, amb el desglossament següent: un import de 76.328,42 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711 i un
import (IVA inclòs) de 76.328,42 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual. EXIMIR de
l'obligació de constituir dipòsit de garantia definitiva complementària i DONAR
COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
b) Mesures de govern

1. –

Cultura als barris i acció comunitària: dret a les pràctiques culturals i noves
centralitats.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Subirats, Sendra, Mascarell, Sierra, Ramírez, Parera i
Barceló.

ES DÓNA PER TRACTADA
c) Informes
2. –

Ampliem espais educatius als barris per escoles i instituts.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Truñó, Sendra, Munté, Sierra, Ramírez, Parera i Barceló.

ES DÓNA PER TRACTAT
d) Compareixences Govern municipal
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III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
3. –

(M1923/2212) Amb l'objectiu de donar el suport municipal al sector dels llibreters de
vell de la ciutat, la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern
municipal a: PRIMER.- Promoure, en el marc de la política de desenvolupament de les
col·leccions de la Xarxa de Biblioteques Municipals, la compra de llibre històric per
part del Servei d'Adquisició Bibliotecària (SAP) del Consorci de Biblioteques de
Barcelona, no només per tal de reposar obres del catàleg perdudes o deteriorades,
sinó també a fi de contribuir a la recuperació i preservació del nostre extraordinari
patrimoni bibliogràfic, d'acord amb els principis del Manifest de la UNESCO sobre la
Biblioteca Pública 1994. SEGON.- Consignar de forma explícita en les bases de
qualsevol convocatòria pública de contractació de subministrament de fons
bibliogràfics de l'Ajuntament la possibilitat d'adquisició de llibre històric o patrimoni
bibliogràfic. TERCER.- Estudiar la possibilitat que l'ICUB estableixi un acord amb els
llibreters de vell perquè forneixen periòdicament de fons bibliogràfics patrimonials els
arxius, museus i altres centres culturals municipals. QUART.- Aportar les solucions
tècniques adients perquè la Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern pugui connectar el
seu enllumenat a la xarxa pública, com succeïa fa uns anys, un sistema més sostenible
i ecològic que els actuals generadors elèctrics de combustible fòssil, en el ben entès
que el Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya assumirà el cost del consum de la Fira.
CINQUÈ.- Reconèixer la condició de professionals del sector cultural als paradistes del
Mercat Dominical de Sant Antoni i a l'Associació Professional del Mercat del Llibre
Dominical de Sant Antoni i, per tant, la possibilitat que accedeixin als ajuts i
subvencions de l'ICUB, de la mateixa manera que poden actualment presentar-se a les
convocatòries de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona en tant que paradistes
d'un mercat municipal.
Es presenta el text transaccionat següent:
(M1923/2212) Amb l'objectiu de donar el suport municipal al sector dels llibreters de
vell de la ciutat, la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern
municipal a: PRIMER.- Promoure, en el marc de la política de desenvolupament de les
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col·leccions de la Xarxa de Biblioteques Municipals, la compra de llibre històric per
part del Servei d'Adquisició Bibliotecària (SAP) del Consorci de Biblioteques de
Barcelona, per tal de reposar obres del catàleg perdudes o deteriorades, i, si és el cas,
contribuir a la recuperació i preservació del nostre extraordinari patrimoni
bibliogràfic, d'acord amb els principis del Manifest de la UNESCO sobre la Biblioteca
Pública 1994. SEGON.- Incorporar en la convocatòria pública de contractació de
subministrament de fons bibliogràfics de l'Ajuntament la possibilitat d'adquisició de
llibre històric o patrimoni bibliogràfic. TERCER.- Estudiar la possibilitat que l'ICUB
estableixi un acord amb els llibreters de vell perquè forneixen periòdicament de fons
bibliogràfics patrimonials els arxius, museus i altres centres culturals municipals.
QUART.- Estudiar les solucions tècniques que permetin que la Fira del Llibre d'Ocasió
Antic i Modern incorpori un sistema més sostenible i ecològic que els actuals
generadors elèctrics de combustible fòssil, en el ben entès que el Gremi de Llibreters
de Vell de Catalunya assumirà el cost del consum de la Fira. CINQUÈ.- Reconèixer la
condició de professionals del sector cultural als paradistes del Mercat Dominical de
Sant Antoni i a l'Associació Professional del Mercat del Llibre Dominical de Sant
Antoni i, per tant, la possibilitat que accedeixin als ajuts i subvencions de l'ICUB, de la
mateixa manera que poden actualment presentar-se a les convocatòries de l'Institut
Municipal de Mercats de Barcelona en tant que paradistes d'un mercat municipal.
Intervenen les Sres. i els Srs: Sendra, Mascarell, Sierra, Ramírez, Parera, Barceló i
Subirats.

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:
4. –

(M1923/2217) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que, en el marc
del Pacte per la Cultura, l'ICUB presenti, abans de desembre 2021, amb la
col·laboració del Consell de Cultura, de Turisme i Indústries Creatives, i tots els agents
públics, comunitaris i privats del sector, un Pla integral de renovació del projecte
museístic de la ciutat amb l'objectiu de convertir Barcelona en un referent museístic a
nivell local, català i internacional.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Mascarell, Sendra, Sierra, Ramírez, Parera, Baceló i Subirats.

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
Del Grup Municipal Ciutadans:
5. –

(M1923/2228) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern
Municipal a: 1. Impulsar un "Programa específic contra la soledat per a les persones
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grans", a través de mesures urgents per a la conscienciació i la sensibilització al
conjunt de la població sobre el fenomen de la soledat no desitjada, que ajudi a donar,
a conèixer i prevenir les seves causes i conseqüències, especialment aquella que
afecta les persones grans, dissenyi estratègies per afrontar-la personalment i
propostes d'acció a nivell col·lectiu. 2. El Programa específic per combatre la soledat
no desitjada en persones grans, haurà d'anar com a mínim dirigit a: a) Desenvolupar
programes per detectar persones en situacions de risc de patir solitud no desitjada. b)
Desenvolupar un programa d'acompanyament de les persones grans que pateixen
solitud no desitjada. c) Desenvolupar propostes relacionades amb l'habitatge, la
convivència i les relacions socials per afrontar la soledat no desitjada. d) Desenvolupar
propostes relacionades amb la sensibilització i educació sobre la soledat. e)
Desenvolupar propostes relacionades amb el foment de la participació. f) Incentivar i
promocionar polítiques públiques per lluitar contra la soledat no desitjada. g)
Implementar mitjans tècnics i professionals necessaris per augmentar les habilitats
socials de les persones grans. h) Incentivar la conscienciació i la participació a través
dels canals d'informació sobre la necessitat d'incrementar el nombre de voluntaris i
agrair la funció inestimable que realitzen. i) Augmentar les oportunitats d'interacció
social de les persones grans.
Es presenta el text transaccionat següent:
(M1923/2228) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern
municipal, en el desenvolupament de la futura estratègia municipal contra la soledat,
a: 1.- Impulsar programes i accions específiques contra la soledat per a les persones
grans, mitjançant mesures urgents per a la concienciació i la sensibilització al conjunt
de la població sobre el fenomen de la soledat no desitjada, que ajudi a donar a
conèixer i prevenir les seves causes i conseqüències, especialment aquella que afecta
a les persones grans, dissenyi estratègies per afrontar-la personalment i propostes
d'acció a nivell col·lectiu. 2.- Hauran d'anar com a mínim dirigides a: a) Desenvolupar
programes per detectar persones en situacions de risc de patir solitud no desitjada.
b) Desenvolupar un programa d'acompanyament de les persones grans que pateixen
solitud no desitjada. c) Desenvolupar propostes relacionades amb l'habitatge, la
convivència i les relacions socials per afrontar la soledat no desitjada. d)
Desenvolupar propostes relacionades amb la sensibilització i educació sobre la
soledat. e) Desenvolupar propostes relacionades amb el foment de la participació. f)
Incentivar i promocionar polítiques públiques per lluitar contra la soledat no
desitjada. g) Implementar mitjans tècnics i professionals necessaris per augmentar
les habilitats socials de les persones grans. h) Incentivar la conscienciació i la
participació a través dels canals d'informació sobre la necessitat d'incrementar el
nombre de voluntaris i agrair la funció inestimable que realitzen. i) Augmentar les
oportunitats d'interacció social de les persones grans.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Sierra, Benedí, Munté, Ramírez, Parera, Barceló i Riera

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel
Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea. APROVADA AMB
TEXT TRANSACCIONAT
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Del Grup Municipal Partit Popular:
6. –

(M1923/2238) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar el govern
municipal a presentar, en el termini de 4 mesos, el Pla Municipal de família que
desenvolupi una política d'atenció integral, de protecció i suport a les famílies que
impulsi i coordini adequadament totes les polítiques transversals d'atenció a la família
dutes a terme pel Govern Municipal.
Intervenen el Sr. i les Sres.: Ramírez, Gassol, Munté, Sierra, Parera, Barceló i Riera.

Votació favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel
Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea i desfavorable de
Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana.
REBUTJADA
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
7. –

(M1923/2222) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern
Municipal a presentar abans que s'iniciï el nou curs escolar: - L'avaluació de l'impacte
que la nova tarifació social ha tingut en les famílies des de la seva implementació. - El
compromís del Govern Municipal d'adaptar la tarifació social de les escoles bressol
públiques a la situació actual de les famílies que estan patint les conseqüències de la
pandèmia.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Parera, Sendra, Munté, Sierra, Ramírez, Barceló i Truñó.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel
Canvi i regidor/a no adscrit/a Maria Magdalena Barceló Verea. APROVADA
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
8. –

(M1923/2221) Que el govern municipal agilitzi el manteniment i la rehabilitació del
parc públic municipal d'habitatge de Ciutat Vella, comprometent-se a prioritzar els
edificis amb situacions d'inseguretat, insalubritat i innaccessibilitat; establint un
calendari real i públic per afrontar les rehabilitacions i obrint una línia directe de
contacte amb el veïns i veïnes afectades.
Intervenen les Sres. Baró, Gassol i Martín.

ACCEPTAT
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9. –

(M1923/2213) Que l'Ajuntament de Barcelona iniciï una campanya coordinada amb
les entitats socials i culturals, esportives, juvenils i de salut amb l'objectiu de
promoure un model d'oci saludable, que pugui tenir en compte la prevenció i
l'educació quant als trastorns de conducta alimentària.
Es presenta la modificació de redactat següent:
(M1923/2213) Que l'Ajuntament de Barcelona impulsi i reforci iniciatives i
programes d'informació i difusió coordinades amb les entitats socials i culturals,
esportives, juvenils i de salut amb l'objectiu de promoure un model d'oci saludable,
que pugui tenir en compte la prevenció i l'educació quant als trastorns de conducta
alimentària.
Intervenen les Sres. Benedí i Tarafa.

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
10. –

(M1923/2218) Que l'Ajuntament dissenyi amb caràcter urgent un pla per conèixer
impacte de la nova tarifació de l'electricitat en la vida de la ciutadania de Barcelona i
poder, si s'escau, dissenyar accions compensatòries. El Pla haurà d'incloure: Una
campanya de visibilització davant de la ciutadania dels punts d'assessorament
energètic, per tal que coneguin el servei i es puguin adreçar, si cal. Un informe,
que haurà de ser presentat abans de finalitzar l'any 2021 en aquesta comissió, de les
demandes rebudes aquests primers sis mesos de canvi de tarifa, perfils de demandes
rebudes i de nous usuaris, en comparació amb els sis mesos anteriors i els perfils de
demandes rebudes i de nous usuaris, i accions fetes per l'Ajuntament en aquest
període.
Es presenta la modificació de redactat següent:
(M1923/2218) Que l'Ajuntament dissenyi amb caràcter urgent un pla per conèixer
impacte de la nova tarifació de l'electricitat en la vida de la ciutadania de Barcelona i
poder, si s'escau, dissenyar accions compensatòries. El Pla haurà d'incloure: - Una
campanya de visibilització davant de la ciutadania dels punts d'assessorament
energètic, per tal que coneguin el servei i es puguin adreçar, si cal. - Incloure a
l 'informe de balanç anual de l'any 2021 en aquesta comissió, de les demandes
rebudes aquests primers sis mesos de canvi de tarifa, perfils de demandes rebudes i
de nous usuaris, en comparació amb els sis mesos anteriors i els perfils de demandes
rebudes i de nous usuaris, i accions fetes per l'Ajuntament en aquest període. El
balanç serà presentat el primer trimestre de l'any 2022.
Intervenen les Sres. Munté i Martín.

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

CCM 6/21 DSocials

20/23

11. –

(M1923/2219) Que el govern municipal detalli les accions que ha dut a terme per
intentar evitar el tancament de l'Skating Club Barcelona i, en cas que cap d'elles hagi
estat reeixida, iniciï les gestions necessàries per adquirir la instal·lació per no perdre
un equipament esportiu singular i històric de la ciutat.
Intervenen: la Sra. Vila i el Sr. Escudé.

NO ACCEPTAT
Del Grup Municipal Ciutadans:
12. –

(M1923/2230) Que el Govern Municipal reforci els equips socials amb personal i
mitjans adequats per poder atendre l'enorme augment de necessitats que ha
ocasionat el Covid-19, perquè puguin fer la seva feina amb eficiència, respectant els
horaris laborals en cada cas i puguin conciliar la vida laboral i familiar, així com que es
revisin els casos que encara puguin estar pendents de vacunar, a l'ésser en gran part
unes situacions de risc, per la interacció social directe i permanent que el seu treball
els requereix.
Intervenen: el Sr. Sierra i la Sra. Fuertes

ACCEPTAT
Del Grup Municipal Partit Popular:
13. –

(M1923/2239) Instar al Departament d'Educació a què conjuntament amb el Consorci
d'Educació presentin un Protocol d'actuació que reculli les mesures d'acompanyament
emocional en els centres educatius en els quals constin denúncies per violència.
Intervenen: el Sr. Ramírez i la Sra. Truñó.

ACCEPTAT
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
14. –

(M1923/2223) Instem al govern municipal a presentar un informe mensual sobre
l'estat de compra venda d'immobles i els plans previstos del govern municipal en
exercici del dret de tanteig que ostenta l'Ajuntament de Barcelona en virtut de les
normes urbanístiques de la Modificació del Pla General Metropolità per a la declaració
de l'àrea de tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona.
Intervenen les Sres.: Parera i Martín

NO ACCEPTAT
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d) Preguntes
Del Grup Municipal Ciutadans:
15. –

(M1923/2231) Quins avanços i beneficis s'han aconseguit en el sector dels clubs
esportius a través d'aquest primer pla de xoc de 3 milions d'euros, així com amb les
seves prioritats en la concessió? Estan previstes més ajudes per a aquest sector: amb
quins objectius, dates i pressupost?
Intervenen els Srs.: Sierra i Escudé.

ES DÓNA PER TRACTADA
Del Grup Municipal Partit Popular:
16. –

(M1923/2237) Quin és el capteniment del govern municipal respecte el futur i els usos
de l'espai de la Monumental?
Intervenen els Srs.: Ramírez i Subirats.

ES DÓNA PER TRACTADA
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
17. –

(M1923/2225) Quantes persones a la ciutat de Barcelona estan pendents que se'ls
realitzi el seu Programa Individual d'Atenció i quina és la previsió per agilitzar el servei
i evitar l'espera?
Intervenen les Sres.: Parera i Tarafa.

ES DÓNA PER TRACTADA
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
18. –

(M1923/2220) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució del següent
prec: (M1923/1697) Que s'incorpori la pràctica, dinamització i promoció esportiva
dins de la nova edició del Pla de Barris, com un nou eix d'actuació i com a àmbits
d'acció i que, per tant, es realitzin accions en els barris que formen part del Pla de
Barris, en col·laboració amb el teixit esportiu dels barris en qüestió.
Intervenen: la Sra. Vila i el Sr. Escudé

ES DÓNA PER TRACTAT
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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 :2021.06.22 11:23:06
CEST
Raó:Aixecament Acta
Lloc : Barcelona

CCM 6/21 DSocials

23/23

