Secretaria General

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
Sessió de 16 de febrer de 2021
ACTA
A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la casa de la ciutat de Barcelona, el 16 de febrer 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 concorren les Imes. Sres. i
els Ims. Srs.: Juan Ramon Riera Alemany, Joan Subirats Humet, Lucia Martín González,
Francesc Xavier Marcé Carol, David Escudé Rodríguez, Montserrat Benedí i Altés, Eva
Baró i Ramos, Gemma Sendra i Planas, Neus Munté i Fernández, Ferran Mascarell i
Canalda, Maria Magdalena Barceló Verea, Oscar Ramírez Lara i Eva Parera Escrichs,
assistits per l'assessora jurídica, la Sra. Teresa Ordóñez Rivero, que actua per
delegació del secretari general i que certifica.
També hi són presents: Ima. Sra. Francina Vila Valls, regidora del grup municipal de
Junts per Catalunya, Sra. Sonia Fuertes Ledesma, comissionada d'Acció Social, Im. Sr.
Jordi Rabassa Massons, regidor del Districte de Ciutat Vella i Sr. Ferran Burguillos,
director del Consorci de Biblioteques.
Excusen la seva absència les Imes. Sres.: Gemma Tarafa Orpinell i Elisenda Alamany i
Gutiérrez.
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 09,37 h.
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 19 de
gener de 2021, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la
Comissió; i S’APROVA.
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II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les
resolucions següents:
1. –

(190400043) De la gerent del Districte de Les Corts, de 18 de desembre de 2020, que
allibera de l'autorització i disposició de la despesa la quantitat de 16.233,73 euros (IVA
inclòs), del contracte relatiu al servei de dinamització i gestió del Centre Cívic Tomasa
Cuevas, per a l'exercici 2020.

2. –

(20190235) Del gerent de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 21 de desembre de 2020, que anul·la part de l'autorització i disposició de la
despesa del contracte relatiu al serveis de connectivitat d'accés de Banda Ampla de
10M a diferents equipaments, per a l'exercici 2020, i per un import de 14.520,00
euros (IVA inclòs).

3. –

(049/2020E) De la gerent municipal, de 29 de desembre de 2020, que allibera la
quantitat de 19.791,32 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació del
contracte relatiu a la gestió i dinamització de la sala polivalent de Montbau, adjudicat
a Progress Projec. Gestió Serveis Socials, per als exercicis 2020-2021.

4. –

(0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 23 de
desembre de 2020 que reajusta les anualitats del contracte relatiu al suport i
coordinació de la dinamització dels processos participatius del Pla d'Actuació
Municipal 2020-2023, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 8.291,59 euros
(IVA inclòs).

5. –

(20200554) Del gerent de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 24 de desembre de 2020, que adjudica a G360 Cartografies Humanes i Socials, el
contracte relatiu al treball d'acompanyament per l'abordatge de les violències sexuals
cap a la infància i l'adolescència als casals infantils, ludoteques i centres oberts
municipals, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 12.705,00 euros (IVA
inclòs).

6. –

(20160184) Del gerent de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 28 de desembre de 2020, que cancel·la i/o retornar la garantia definitiva per un
import de 5.898,00 euros, per respondre el compliment del contracte relatiu al
subministrament de 12 fotocopiadores multifuncionals, adjudicat a Comercial
Reprografica y Maquinaria de Oficina, SA.

7. –

(20170107) Del gerent de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 28 de desembre de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva per un
import de 4.654,17 euros, constituïda per respondre del compliment de servei de
disseny, producció, dinamització, coordinació, gestió, execució, formació del
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professorat i seguiment i avaluació d'El pregó dels infants a les festes de Sants Eulàlia,
adjudicat a UTE Airun Serv. Cult/Joc al Segon SL, per a l'exercici 2020.
8. –

(20170093) Del gerent de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 28 de desembre de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva d'import
5.503,89 euros constituïda per respondre del compliment de servei de disseny,
producció, dinamització, coordinació, gestió, execució, formació del professorat i
seguiment i avaluació del Dia de la Diversitat, adjudicat a UTE Airun/Joc al Segon N2,
per a l'exercici 2020.

9. –

(20200094) Del gerent de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 29 de desembre de 2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu al servei
per a l'elaboració de les propostes d'informes d'adequació d'habitatges, necessaris pel
reagrupament familiar i necessaris per a la renovació de les autoritzacions de
residencia en virtut del reagrupament familiar, per als exercicis 2020-2021, i per un
import de 94.144,44 euros (IVA inclòs).

10. –

(049/2020E) De la gerent municipal, de 23 de desembre de 2020, que adjudica a
Progess Projec. Gestió Serveis Socials, el contracte relatiu a la gestió i dinamització de
la sala polivalent de Montbau, per als exercicis 2020-2022, i per un import de
196.203,3 euros (IVA inclòs).

11. –

(2001/2021) De la gerent municipal, de 29 de desembre de 2020, que adjudica a
Incoop, SCCL el contracte relatiu al servei de coordinació i dinamització de cultura
popular i tradicional del Districte de Sant Andreu i gestió del Centre Municipal de
Cultura Popular del Districte de Sant Andreu, per als exercicis 2021-2022, i per un
import de 166.109,58 euros (IVA exempt).

12. –

(2001/2021) De la gerent municipal, de 29 de desembre de 2020, que allibera la
quantitat de 43.257,69 euros (IVA inclòs)) en concepte de baixa en la licitació del
contracte relatiu al servei de coordinació i dinamització de cultura popular i
tradicional del Districte de Sant Andreu i gestió del Centre Municipal de Cultura
Popular del Districte de Sant Andreu, adjudicat a Incoop SCCL, i pels exercicis 20212022.

13. –

(20180483) Del gerent de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 29 de desembre de 2020, que prorroga el termini de vigència del contracte relatiu
al suport metodològic, documental al projecte de gestió de les bones pràctiques
socials de l'àrea de drets socials, adjudicat a Universidad Autonoma Barcelona, per a
l'exercici 2021, i per un import de 29.206,61 euros (IVA inclòs).

14. –

(0304/19) Del gerent de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de
29 de desembre de 2020, que prorroga el contracte relatiu al servei d'assessorament i
tractament psicològic UTEH, adjudicat a Fundació Surt. Fundació de Dones, F, per als
exercicis 2020-2021, i per un import de 24.727,04 euros (IVA inclòs).
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15. –

(20200152) Del gerent de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 29 de desembre de 2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu als
serveis de gestió, manteniment i millora dels avantatges de la Targeta Rosa i de la
Targeta Barcelona Solidària, per als exercicis 2020-2022, i per un import de 19.310,95
euros (IVA inclòs).

16. –

(170400019) De la gerent municipal, de 17 de desembre de 2020, que ratifica
l'aixecament de la suspensió parcial del contracte relatiu al servei de dinamització i
organització del Casal de Gent Gran Can Novell i Sant Ramon i l'organització de les
activitats del casal de gent gran Pere Quart i la dinamització del programa d'activitats
per a gent gran del Districte de Les Corts, per a l'exercici 2020, i per un import de
1.733,22 euros.

17. –

(20180220) De la gerent municipal, de 30 de desembre de 2020, que prorroga el
termini de vigència per un període comprès des de l'01.01.2021 fins el 31.12.2022, el
contracte relatiu al servei de suport tècnic expert, tecnològic i logístic per al
desenvolupament de l'estratègia de gestió del coneixement, processos
d'aprenentatge i projectes de desenvolupament tècnic de la direcció d'estratègia i
innovació de l'Àrea de Drets Socials, lot 2, adjudicat a Aprise-Catalunya Empres
d'Inserció, per un import de 94.695,18 euros (IVA inclòs)..

18. –

(20180220) De la gerent municipal, de 30 de desembre de 2020, que prorroga el
termini de vigència per un període comprès des de l'01.01.2021 fins el 31.12.2022, el
contracte relatiu al servei de suport tècnic expert, tecnològic i logístic per al
desenvolupament de l'estratègia de gestió del coneixement, processos
d'aprenentatge i projectes de desenvolupament tècnic de la direcció d'estratègia i
innovació de l'Àrea de Drets Socials, lot 1, adjudicat a Aprise-Catalunya Empres
d'Inserció, per un import de 125.229,54 euros (IVA inclòs)..

19. –

(17010243) De la gerent municipal, de 30 de desembre de 2020, que modifica el
contracte relatiu a la gestió del Casal de barri Trinitat Nova, adjudicat a UTE Gestió
Casal del Barri TN, per a l'exercici 2021, i per un import de 32.949,40 euros (IVA
inclòs).

20. –

(20190177) Del gerent de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 30 de desembre de 2020, que alliberar la disposició de la despesa del contracte
relatiu a la gestió del programa "Dedeuauna", adjudicat a QSL Serveis Culturals, SLU,
per a l'exercici 2020, i per un import de 17.990,12 euros (IVA inclòs).

21. –

(17010243) Del gerent del Districte de Nou Barris, de 31 de desembre de 2020, que
reajusta les anualitats del contracte relatiu a al gestió i dinamització del casal de Barri
Trinitat Nova, adjudicat a UTE Gestió Casal del barri TN, per als exercicis 2020-2021, i
per un import de 3.258,74 euros (IVA inclòs).

22. –

(17010244) Del gerent del Districte de Nou Barris, de 31 de desembre de 2020, que
reajusta les anualitats del contracte relatiu a la gestió de la Casa de l'Aigua de Trinitat
Nova, adjudicat a Aprise-Catalunya Empresa s'Inserció, per als exercicis 2020-2021, i
per un import de 5.621,78 euros (IVA inclòs).
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23. –

(20209207) Del gerent del Districte de l'Eixample, de 30 de desembre de 2020, que
reajusta les anualitats del contracte relatiu als serveis d'atenció al públic, informació i
gestió dels espais compartits de l'Edifici Transformadors del carrer Ausias March, 60,
adjudicat a Trinjove, Empresa de Inserción, per als exercicis 2020-2022, i per un
import de 29.439,26 euros (IVA inclòs).

24. –

(20209209) De la gerent municipal, de 31 de desembre de 2020, que adjudica a
Transit Projectes, S.L. el contracte relatiu a la dinamització de l'Acció comunitària al
barri de Sant Antoni, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 47.854,82 euros
(IVA inclòs).

25. –

(160400078) De la gerent municipal, de 17 de desembre de 2020, que ratifica
l'aixecament de la suspensió parcial del contracte relatiu al servei de promoció,
dinamització i organització d'activitats infantils i familiars d'educació en el lleure i
participació en la Ludoteca Guitard, adjudicat a Fundació Pere Tarrés, per a l'exercici
2020, i per un import de 5.847,83 euros.

26. –

(160400078) De la gerent del Districte de Les Corts, de 18 de desembre de 2020, que
allibera part de l'autorització i disposició de la despesa, la quantitat de 6.669,53 euros
(IVA inclòs), del contracte relatiu al servei de promoció, dinamització i organització
d'activitats infantils i familiars, d'educació en el lleure i de participació en la ludoteca
Guitard, per a l'exercici 2020.

27. –

(190400079) De la gerent del Districte de Les Corts, de 18 de desembre de 2020, que
allibera part de l'autorització i disposició de la despesa, la quantitat de 8.849,99 euros
(IVA inclòs), del contracte relatiu al programa de promoció de les persones grans, per
a l'exercici 2020.

28. –

(170400019) De la gerent del Districte de Les Corts, de 18 de desembre de 2020, que
allibera part de l'autorització i disposició de la despesa, la quantitat de 29.634,60
euros (IVA inclòs), del contracte relatiu al servei de dinamització i organització del
Casal de Gent Gran Can Novell i Sant Ramon i l'organització de les activitats del casal
de gent gran Pere Quart i la dinamització del programa d'activitats per a la gent gran
del Districte, per a l'exercici 2020.
Acords de la Comissió de Govern de 14 de gener de 2021

29. –

(50007/2017) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès el 07.12.2020
l'import d'indemnització parcial a favor d'Esport3 Serveis Alternatius, SL, amb NIF
B62068713, per la quantitat de 24.733,20 euros pel període comprés entre el
14.03.2020 i el 10.06.2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per
l'import indicat, a càrrec de l'aplicació pressupostària D/22611/33711 0605 de
l'exercici 2021. NOTIFICAR la present resolució al contractista; i DONAR COMPTE
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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Acords de la Comissió de Govern de 21 de gener de 2021
30. –

(20200067) ALLIBERAR la quantitat de 20.176,75 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 20001649 que té per objecte el Servei per a la
gestió, impuls i dinamització del Centre de Recursos de Drets Humans (CRDH) a la
ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, el qual ha estat
adjudicat a l'empresa NOVACT, amb NIF G62083357, i retornar-lo a les aplicacions
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 10.088,37 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23252 0200; un import (IVA inclòs) de 10.088,38 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23252
0200. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

31. –

(2002/2005) PRORROGAR des del 25 de gener de 2021 al 24 de gener de 2022 la
durada del contracte de lloguer del local del carrer Muntanya, 16 i 16 bis, de
Barcelona, aprovat en data 31 de desembre de 2004 amb Servicio de Alquileres,SA,
amb NIF B58280876, en el qual desenvolupa les seves activitats l’associació Ateneu la
Farinera del Clot. Aquesta pròrroga es realitza a l’empara del que estableix la condició
annexa 1a. del contracte d’arrendament signat per ambdues parts. AUTORITZAR I
DISPOSAR la despesa per un import de 92.685,56 euros a favor de Servicio de
Alquileres, SA, amb NIF B58280876 en concepte de renda i demés despeses a càrrec
de l’arrendatari que consten al contracte, amb càrrec al pressupost 2021 i partida
D/0610/20200/92011 per un import de 86.591,17 euros i al pressupost 2022 i partida
D/0610/20200/92011 per un import de 6.094,39 euros, condicionat a l’existència de
crèdit adequat i suficient. EXIMIR de l’obligació de constituir dipòsit de garantia
definitiva complementària. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura
i Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 28 de gener de 2021

32. –

(20170144) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte
17001657-007 que té per objecte la contractació de la gestió del Servei per a
Adolescents i Famílies (SAIF), per un període comprès des de l'01.02.2021 fins el
04.03.2021, adjudicat a l'empresa Iniciatives i Programes,SL, amb NIF B59545913, per
un import total de 52.614,34 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 52.614,34 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 43.482,93 euros i import IVA de 9.131,41
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0200. REQUERIR
l'adjudicatari per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des
de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

33. –

(20180209) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte núm.
18004583-002 que té per objecte el servei de Gestió del SIMIODA, durant el termini
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comprés entre l’1 de març de 2021 i el 30 de novembre de 2021, adjudicat a
l’empresa QSL Serveis Culturals SLU, amb CIF B60641925, per un import total
d'1.040.342,66 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 d'1.040.342,66 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 945.766,05 euros i import IVA de 94.576,61 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació
pressupostària D/22731/23222 0200. REQUERIR l'adjudicatari per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
34. –

(20XF0670) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir
l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de
concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Urgell concessió número
19C00006. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 5.853,94 euros, amb
càrrec a la partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix document a Calaix de
Cultura, SL, amb NIF B63033740, en concepte de pagament a compte, per a quotes de
tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Urgell del primer trimestre i segon
semestre de 2020, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que
corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de
2009. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

35. –

(20XF0739) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir
l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de
concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Casa Golferichs concessió
número 19C00020. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 5.868,37 euros,
amb càrrec a la partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix document a
Calaix de Cultura, SL, amb NIF B63033740, en concepte de pagament a compte, per a
quotes de tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Casa Golferichs del primer
trimestre i segon semestre de 2020, sense perjudici dels posteriors reajustaments o
devolucions que corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de
27 de març de 2009. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

36. –

(20XF0743) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir
l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de
concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Fort Pienc concessió número
19C00021. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 2.315,85 euros, amb
càrrec a la partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix document a Calaix de
Cultura, SL, amb NIF B63033740, en concepte de pagament a compte, per a quotes de
tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Fort Pienc del primer trimestre i segon
semestre de 2020, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que
corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de
2009. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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37. –

(20XF1146) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir
l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de
concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Casa Elizalde, concessió número
19C00018. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 2.165,17 euros, amb
càrrec a la partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix document a Calaix de
Cultura, SL, amb NIF B63033740, en concepte de pagament a compte, per a quotes de
tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Casa Elizalde del segon semestre de
2020, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin,
i d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009. DONAR-NE
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

38. –

(20XF1147) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir
l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de
concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Cotxeres Borrell, concessió
número 19C00025. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 672,92 euros,
amb càrrec a la partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix document a
Transit Projectes, SL, amb NIF B59489351, en concepte de pagament a compte, per a
quotes de tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Cotxeres Borrell del segon
semestre de 2020, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que
corresponguin, d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de
2009. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

39. –

(20XF1148) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir
l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de
concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Sagrada Família, concessió
número 19C00024. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 2.528,70 euros,
amb càrrec a la partida pressupostària que s'indica en aquest mateix document a
Transit Projectes, SL, amb NIF B59489351, en concepte de pagament a compte, per a
quotes de tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Sagrada Família del segon
semestre de 2020, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que
corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de
2009. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

40. –

(20209201) PRORROGAR per un període comprès des de l'11.03.2021 fins el
10.03.2022, el contracte 19005024-004 que té per objecte "Servei de dinamització de
l'equipament i prestació de serveis socioculturals del Centre Cultural Albareda, amb
objectius d'eficiència social", adjudicat a l'empresa Calaix de Cultura, SL, amb NIF
B63033740, per un import total de 310.510,67 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 59.549,99 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 49.214,87 euros i import IVA de 10.335,12
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0603,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de
250.960,68 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
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207.405,52 euros i import IVA de 43.555,16 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22719/33711 0603. REQUERIR l'adjudicatari per tal que formalitzi el
contracte 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.
41. –

(20004436) INICIAR l'expedient per a la contractació del Servei de gestió del Recinte
Fabra i Coats, amb núm. de contracte 20004436, mitjançant tramitació ordinària, amb
la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de
630.702,82 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 744.733,24 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
521.242,00 euros i import de l'IVA de 109.460,82 euros; i amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 54.084,88 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/33411 0609, un import (IVA inclòs) de 324.509,27 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33411
0609, un import (IVA inclòs) de 252.108,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33411 0609; condicionada a l'existència de
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. DONAR COMPTE
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 4 de febrer de 2021

42. –

(20160323) PRORROGAR el contracte 16004061-002 que té per objecte la Gestió del
Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI) de
l’Ajuntament de Barcelona, adjudicat a l'empresa PROGESS PROJECTES GESTIO
SERVEIS SOCIALS, amb CIF B59960526, atès que es tracta d’un servei d’interès públic,
pel temps indispensable fins a l’adjudicació del següent contracte i, en tot cas, per un
període no superior a 9 mesos, comprès des del 01.01.2021 fins el 30.09.2021, per un
import total de 274.126,80 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 274.126,80 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 226.551,07 euros i import IVA de 47.575,73
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0200. REQUERIR
a l'adjudicatari per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar
des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.

43. –

(0013/19) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte
18005114-002 que té per objecte el Servei de tasques necessàries per a la elaboració
de propostes sobre el grau d’arrelament social i per l’emissió del document de
veïnatge de l’Ajuntament de Barcelona, per un període comprès des del 08.02.2021
fins el 07.02.2022, adjudicat a l'empresa PROGESS PROJECTES DE GESTIO SERVEIS
SOCIALS, amb NIF B59960526, per un import total de 404.048,26 euros (IVA inclòs),
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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 42.088,36 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 34.783,77 euros i import
IVA de 7.304,59 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22731/23162
0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de
361.959,90 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
299.140,41 euros i import IVA de 62.819,49 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22731/23162 0200. REQUERIR a l'adjudicatari per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
44. –

(20192001) RECTIFICAR, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l’informe
dels Serveis Jurídics del Districte de Ciutat Vella de data 25 de gener de 2021 que
consta al contracte 19000173-004 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, l’error material del primer paràgraf de l’acord de la Comissió
de Govern de data 17 de desembre de 2020, pel qual s’acordava la pròrroga del
contracte, en el sentit que el text “31 de desembre de 2021”, serà substituït per “30
de juny de 2021”. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que comparegui a les
dependències de la seu del Districte de Ciutat Vella per a la seva formalització en el
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

45. –

(20002958) ADJUDICAR el contracte núm. 20002958, que té per objecte Serveis de
lleure infantil de la Franja del Besòs 2021 a l’Ajuntament de Barcelona, Districte de
Sant Andreu a RELLEU CULTURAL S.L., amb NIF B66987769, de conformitat amb la
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de
377.410,19 euros IVA inclòs, dels quals 343.100,17 euros corresponen al preu net i
34.310,02 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 188.705,09 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212
0609; un import (IVA inclòs) de 188.705,10 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 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 17.155,01 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. Mònica Cano. DONAR COMPTE
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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46. –

(20002958) ALLIBERAR la quantitat de 7.900,35 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 20002958 que té per objecte Serveis de lleure
infantil de la Franja del Besòs 2021 a l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant
Andreu, el qual ha estat adjudicat a l'empresa RELLEU CULTURAL S.L., amb NIF
B66987769, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 3.950,18 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0609; un
import (IVA inclòs) de 3.950,17 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0609. DONAR COMPTE d'aquest acord a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

47. –

(20002981) ADJUDICAR el contracte de serveis núm. 20002981, que té per objecte la
Gestió del Casal d'Entitats Mas Guinardó a QSL SERVEIS CULTURALS SLU amb NIF
B60641925 de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en
l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta
més avantatjosa, pel preu de 519.324,55 euros IVA inclòs, dels quals 429.193,84 euros
corresponen al preu net i 90.130,71 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 43.277,05 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92416 0607; un import (IVA inclòs) de 259.662,27 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92416
0607; un import (IVA inclòs) de 216.385,23 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92416 0607. 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 21.459,69 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 la Directora de Serveis a les Persones.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

48. –

(20002981) ALLIBERAR la quantitat de 7.354,28 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 20002981 que té per objecte la Gestió Casal
d'Entitats Mas Guinardó, el qual ha estat adjudicat a l'empresa QSL SERVEIS
CULTURALS SLU, amb NIF B60641925, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 612,86
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/92416 0607; un import (IVA inclòs) de 3.677,14 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92416 0607; un
import (IVA inclòs) de 3.064,28 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/92416 0607. DONAR COMPTE d'aquest acord a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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Acords de la Comissió de Govern d’11 de febrer de 2021
49. –

(20004419) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de Gestió del Centre
Cívic Matas i Ramis, amb núm. de contracte 20004419, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació de 665.016,41 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.099.200,68 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 549.600,34 euros i import de l'IVA de 115.416,07 euros; i amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 138.545,08 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0607, un import (IVA inclòs) de 332.508,21
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0607, un import (IVA inclòs) de 193.963,12 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0607;
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
posteriors a l'actual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de drets socials,
cultura i esports.

50. –

(20001855-001) ALLIBERAR l'autorització i la disposició de la despesa del contracte
20001855-001 que té per objecte la Gestió i dinamització del Centre Cívic Teixonera,
l'alliberament correspon al temps no executat del contracte, degut al retard en l'inici
del contracte de 14 dies (1 al 14 de gener de 2021), per un import de 14.783,32 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 14.783,32 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0607. DONAR COMPTE d'aquest
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

51. –

(20XC0058) APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona (Districte d’Horta-Guinardó) i l’Associació Casal Font d’en Fargues,
G64884489 relatiu a la gestió cívica de l’equipament municipal Casal Font d’en
Fargues, que modifica, per raons d’interès públic, l’apartat quart de la clàusula quarta,
relativa a la forma del pagament de la subvenció, de conformitat amb la normativa
reguladora dels expedients d’autorització de l’atorgament de convenis administratius
amb altres administracions públiques i institucions aprovada per decret d’Alcadia el 27
d’abril de 2011; FACULTAR la Ima. Sra. Maria Rosa Alarcón Montañés, Regidora del
Districte d’Horta-Guinardó per a la formalització de l’addenda del Conveni. DONAR-NE
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipa

CCM 2/21 DSocials

12/20

III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
1. –

(CO 2021-02/03) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Ple del Consorci
per a la Normalització Lingüística en la sessió de 6 de juliol de 2017, relativa a
l’aprovació de la modificació dels seus estatuts. DONAR TRASLLAT d’aquest acord al
Consorci per a la Normalització Lingüística.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya i l'abstenció de
Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi.
Districte de Sants-Montjuïc

2. –

(20149208) APROVAR l’expedient de Reconeixement de Crèdit per import de
84.230,24 euros a favor de l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL, amb NIF B62538228,
atesa la necessitat de regularitzar les despeses i indemnitzacions, originades a l’any
2020 i no reconegudes en el mateix exercici pressupostari, corresponents al contracte
núm. 14C00014, adjudicat per la Gerència Municipal el 27 d’agost de 2014 a la
referida empresa i que té per objecte la concessió subvencionada de la gestió i
explotació dels camps de futbol Julià de Capmany, La Satalia, Ibèria, La Bàscula i la
pista poliesportiva La Bàscula, del Districte de Sants-Montjuïc. FIXAR l’import de
57.539,27 euros a indemnitzar des del 14/3/2020 al 22/6/2020, com a conseqüència
de la suspensió parcial signada el 22 de maig de 2020 per la Direcció de Serveis a les
Persones i Territori d’aquest Districte i l’empresa concessionària, Llop Gestió
Esportiva, SL per la situació creada per la COVID-19, a efectes de 14 de març de 2020,
del contracte que, en suma ha operat durant 101 dies, en aplicació d’allò disposat pel
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer
front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19. FIXAR l’import de 20.865,75 euros,
a subvencionar per durant el període de 23/6/2020 al 17/8/2020, pels serveis
realitzats, per raó d’interès públic, havent finalitzat l’esmentat contracte municipal.
FIXAR l'import de 5.825,22 euros, a abonar a l'empresa Llop Gestió Esportiva, SL, pel
pagament de l'Impost de Bens Immobles pel període de l'1/01/2020 al 17/8/2020, al
tractar-se d'una despesa – derivada d’una obligació tributària sobrevinguda amb
posterioritat- que no es va tenir en compte en la proposició econòmica de la plica
guanyadora. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 0603/22611/34112, del pressupost 2021, a favor de
l’adjudicatari Llop Gestió Esportiva, SL, amb NIF número B62538228, la quantitat de
84.230,24 euros per la suma de les indemnitzacions, despeses i serveis executats
relatius al desenvolupament i finalització del mateix contracte administratiu.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Junts per Catalunya i Ciutadans i la reserva d'Esquerra
Republicana, Partit Popular i Barcelona pel canvi.
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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. –

(M1923/1726) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1.-Que el govern
municipal defineixi, en el termini de 3 mesos, el “Pla 2021-2023 de reallotjament per
fer front a l’emergència habitacional present i futura a la ciutat de Barcelona”, que
garanteixi una solució digne a les famílies afectades durant el període d’espera i que
sigui econòmicament sostenible. 2.- El pla ha d’incloure: una diagnosi, un
dimensionament de la situació, les accions a realitzar, una previsió de recursos
humans, econòmics i d’espais necessaris i un calendari dels terminis d’execució de les
mesures a implementar.
Es presenta el text transaccionat següent:
(M1923/1726) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1.- Que el
govern municipal defineixi conjuntament amb el Consorci de l'Habitatge de
Barcelona i l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, en el termini de
3 mesos, el “Pla 2021-2023 de reallotjament per fer front a l’emergència
habitacional present i futura a la ciutat de Barcelona”, que garanteixi una solució
digne a les famílies afectades durant el període d’espera i que sigui
econòmicament sostenible. 2.- El pla ha d’incloure: una diagnosi, un
dimensionament de la situació, les accions a realitzar, una previsió de recursos
humans, econòmics i d’espais necessaris i un calendari dels terminis d’execució de
les mesures a implementar.
Intervenen els Srs. i les Sres.: Baró, Ramírez, Munté, Barceló, Parera, Martín.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi. APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

4. –

(M1923/1700) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Redefinir els
objectius i les competències de BCN Plató o BCN Film Comission; - Reforçar la política
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de rodatges a la ciutat; - Dotar a l’ICUB de totes les competències per reforçar la
indústria audiovisual (publicitària, fotogràfica, cinematogràfica, documental...); Definir un pla de cooperació amb els sectors privats i fer de la ciutat, de nou, un bon
exemple de cooperació públic-privat, integrant associacions com la Federació de
Productors Audiovisuals, el Parc Audiovisual Catalunya, el Clúster Audiovisual de
Catalunya, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i l’ICEC, entre d’altres; - Establir
sinèrgies amb institucions educatives com l’ESCAC i l’EMAV entre d’altres; - Promoure
l’atracció de plataformes com HBO, Netflix o altres; - Delimitar un pla d’equipaments
audiovisuals que facin guanyar competitivitat internacional; - Modelar un calendari i
pressupost, i un sistema d’avaluació del progrés; - Encabir totes les anteriors línies
d’actuació, de manera immediata, en el context del Pla Estratègic que se’n ha de
derivar del Pacte per la Cultura de Barcelona; - I tenir en compte l’aposta de Barcelona
i Catalunya com motor de l’audiovisual i el videojoc del Sud d’Europa, tal i com
s’especifica al punt 2 del Next Generation Catalonia.
Intervenen els Srs. i les Sres.: Mascarell, Sendra, Barceló, Ramírez, Parera, Subirats.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi. APROVADA
Del Grup Municipal Ciutadans:
5. –

(M1923/1702) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern
Municipal a que iniciï els tràmits necessaris per elevar a la Ponència del Nomenclàtor
la proposta de posar el nom de l’artista Salvador Dalí, a un carrer, plaça o avinguda de
la ciutat de Barcelona.
Intervenen els Srs. i les Sres.: Barceló, Sendra, Mascarell, Ramírez, Parera, Rabassa,
Riera.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi. APROVADA
Del Grup Municipal Partit Popular:

6. –

(M1923/1716) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern
Municipal a presentar en la propera comissió de Drets Socials, Cultura i Esports el
calendari d’actuacions previstes per tal de posar fi al col·lapse actual de la Mesa
d’emergències socials que adjudica els habitatges per a situacions d’emergència
social.
Es presenta el text transaccionat següent:
(M1923/1716) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern
municipal a presentar en el termini de 3 mesos el calendari d’actuacions previstes
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conjuntament amb el Consorci d’Habitatge de Barcelona per tal de posar fi al
col·lapse actual de la Mesa d’emergències socials que adjudica els habitatges per a
situacions d’emergència social.
Intervenen els Srs. i les Sres.: Baró, Ramírez, Munté, Barceló, Parera, Martín.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi i l'abstenció d'Esquerra Republicana i
Junts per Catalunya. APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
7. –

(M1923/1735) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el govern municipal
a oferir, per la via que ho consideri més oportuna, un ajut econòmic directe a les llars
d’infants privades quantificat en 300€ per alumne escolaritzat que s’aplicaria per
afrontar les despeses pròpies de l’activitat tenint en compte la situació econòmica en
què es troben els centres. Instem també el govern municipal a traslladar a la
Generalitat la necessitat i urgència de concedir un segon pla de rescat per les llars
d’infants de titularitat privada de Catalunya per pal·liar els perjudicis derivats de la
COVID – 19.
Intervenen els Srs. i les Sres.: Parera, Sendra, Munté, Barceló, Ramírez, Subirats.
Votació favorable de Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi, 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:

8. –

(M1923/1727) Que l'Ajuntament de Barcelona agilitzi amb la màxima celeritat els
tràmits i procediments necessaris per tal de fer el pagament de les subvencions
aprovades en el marc de la convocatòria extraordinària d’ajuts a l’alimentació.
Intervenen les Sres.: Benedí i Fuertes.
ACCEPTAT

9. –

(M1923/1724) Que l'Ajuntament de Barcelona presenti, en un període breu de temps,
tant un informe d’avaluació del “Pla de lluita contra el sensellarisme de Barcelona,
2016-2020” com el calendari previst per a la presentació del pla que en doni
continuïtat.
Intervenen les Sres.: Benedí i Fuertes.
ACCEPTAT
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
10. –

(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.
ACCEPTAT

11. –

(M1923/1698) Cercar una solució d’ubicació futura abans d’iniciar el curs 2021-2022 a
Nexe Fundació per tal de solventar les necessitats d’espai que presenten per poder
seguir donant servei a la petita infància que presenta greus discapacitats i a les seves
famílies a la nostra ciutat.
Intervenen la Sra. Munté i el Sr. Riera.
ACCEPTAT
Del Grup Municipal Ciutadans:

12. –

(M1923/1703) Que es convoqui de manera urgent el Grup de treball de drogues per a
tractar els possibles canvis per part de l'Agència de Salut Pública que es pretenen
realitzar en la gestió dels serveis dels CAS de les ciutat de Barcelona, amb l'objectiu de
continuar amb el consens que sempre hi ha hagut i tenim en compte el treball que es
realitza per part de les entitats pioneres.
Intervenen les Sres.: Barceló i Pérez.
ACCEPTAT

13. –

(M1923/1704) Instem el Govern Municipal a donar la informació actualitzada tant a
les diferents entitats i associacions de veïns afectades com als Grups Municipals sobre
l’ampliació del CAP Besòs, tenint present la possibilitat d’un nou CAP Besòs a altres
ubicacions; i, fins que no es facin els canvis pertinents, instem a instal·lar de manera
urgent la rampa d'accés a l'entrada pel carrer Prim al CAP Besòs.
Intervenen la Sra. Barceló i el Sr. Escudé.
ACCEPTAT
Del Grup Municipal Partit Popular:

14. –

(M1923/1719) Instar al Govern Municipal a presentar en el termini de 2 mesos un
Informe de l’estat del centres RESPIR, que inclogui el calendari d’actuació en els
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propers 2 anys, l’assignació pressupostària corresponent, i el nombre de sol·licituds
existents, el nombre de places per a persones majors de 65 anys i menors de 65 anys,
la seva ubicació, així com una valoració dels seus resultats.
Es presenta la modificació de redactat següent:
(M1923/1719) Instar al Govern Municipal a presentar en el termini de 4 mesos un
Informe de l’estat del centres RESPIR, que inclogui el calendari d’actuació en els
propers 2 anys, l’assignació pressupostària corresponent, i el nombre de sol·licituds
existents, el nombre de places per a persones majors de 65 anys i menors de 65 anys,
la seva ubicació, així com una valoració dels seus resultats.
Intervenen el Sr. Ramírez i la Sra. Fuertes.
ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
15. –

(M1923/1733) Que el govern municipal convoqui, en el termini màxim d’un mes, la
comissió de seguiment i avaluació de la implementació de la Modificació del Pla
General Metropolità (MPGM) que obliga les promocions residencials de més de 600
m2 a destinar un 30% de la superfície a habitatge de protecció, compromesa en el
Plenari del Consell Municipal del 28 de setembre de 2018. En el cas que no es
constitueixi en aquest termini, que el govern municipal faci arribar a tots els grups de
l’oposició un informe que justifiqui el retard de dos anys i mig de la constitució de la
comissió de seguiment i avaluació de la implementació de la MPGM.
Es presenta la modificació de redactat següent:
(M1923/1733) Que el govern municipal convoqui, abans de Setmana Santa, la comissió
de seguiment i avaluació de la implementació de la Modificació del Pla General
Metropolità (MPGM) que obliga les promocions residencials de més de 600 m2 a
destinar un 30% de la superfície a habitatge de protecció, compromesa en el Plenari
del Consell Municipal del 28 de setembre de 2018. En el cas que no es constitueixi en
aquest termini, que el govern municipal faci arribar a tots els grups de l’oposició un
informe que justifiqui el retard de dos anys i mig de la constitució de la comissió de
seguiment i avaluació de la implementació de la MPGM.
Intervenen les Sres.: Parera i Martín.
ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

16. –

(M1923/1734) Instem el Govern municipal a presentar un informe mensual de les
reunions mantingudes amb les autoritats sanitàries catalanes i estatals que informi
sobre quins temes s’han tractat, quines decisions s’han pres, quin és l’estat actual del
procés de vacunació, quins són els plans de vacunació previstos (amb quins recursos
humans, materials i espais compten) i quins són els plans de contingència.
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Intervenen les Sres.: Parera i Pérez
NO ACCEPTAT
d) Preguntes
Del Grup Municipal Partit Popular:
17. –

(M1923/1712) Quin és el posicionament del Govern Municipal respecte la celebració
de la Diada de Sant Jordi 2021 i quin és el protocol d’actuació que té previst aplicar
per a la seva celebració?
Intervenen els Srs.: Ramírez i Subirats.
ES DÓNA PER TRACTADA
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

18. –

(M1923/1722) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició atesa a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports en data 21 de gener de 2020 amb el següent
contingut: (M1923/447) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al
Govern municipal a: Que el govern presenti en 9 mesos, un informe sobre el grau de
compliment i execució de la Mesura de Govern sobre Urbanisme de Gènere,
presentada pel Govern municipal el març del 2017, així com les actuacions realitzades
derivades d’aquesta mesura, per tal de poder avaluar els resultats obtinguts per
aquestes, les noves propostes previstes a implementar i reduir així la bretxa de gènere
a l’espai públic.
RETIRAT
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

19. –

(M1923/1701) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la
proposició aprovada dins de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del dia 18
de febrer de 2020, amb el següent contingut: (M1923/556) La Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports acorda: - Proposar al Consorci de Biblioteques de Barcelona i
al propi govern de la ciutat recuperar el Llibre Blanc de cada edifici, fer una valoració
individual de l’estat de cadascun, i prendre les mesures d’actualització adequades,
proveint-lo d’un pla d’inversions de gran manteniment que es correspongui amb el
seu ús. – Presentar la previsió pressupostària, calendarització i execució contra el
pressupost 2020 i anys següents del mandat.
Intervenen els Srs.: Mascarell i Burguillos.
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 12,33 h.

Signat electrònicament per
:CPISR-1 C Anna Martori
Salichs
Data :2021.03.11 12:32:13 CET
Raó:Aixecament Acta
Lloc : Barcelona
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