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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

Sessió de 16 de març de 2021

ACTA

A la Sala Lluis Companys de la Casa Consistorial de la casa de la ciutat, el 16 de març 
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, Gemma Tarafa Orpinell, Francesc Xavier Marcé Carol, David Escudé 
Rodríguez, Montserrat Benedí i Altés, Eva Baró i Ramos, Elisenda Alamany i Gutiérrez, 
Gemma Sendra i Planas, Neus Munté i Fernández, Ferran Mascarell i Canalda, 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 les Sres. i els Srs.: Ima. Sra. Francina Vila Valls, regidora del 
grup municipal de Junts per Catalunya, Sra. Maria Truñó Salvadó, comissionada 
d'Educació, Im. Sr. Max Zañartu i Plaza, regidor del grup municipal d'Esquerra 
Republicana, Im. Sr. Marc Serra Solé, regidor del grup municipal de Barcelona en 
Comú, Sra. Sonia Fuertes Ledesma, comissionada d'Acció Social i Im. Sr. Jordi Rabassa 
Massons, regidor del grup municipal de Barcelona en Comú.

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 09.33 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 16 de 
febrer 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. – (20209401) Del gerent del districte de l'Eixample, de 31 de desembre de 2020, que 
reajusta les anual·litats per un import de 7.260,00 euros (IVA inclòs) del contracte 
relatiu al servei del disseny gràfic per a actes institucionals del districte de l'Eixample 
adjudicat al Sr. Antonio Castro Garcia, de l'1 de setembre al 30 de novembre del 2021. 

2. – (0130/19) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 27 de 
gener de 2021, que cancel·la i/o retorna a Sonostudi, SA. la garantia definitiva 
d'import 1.289,70 euros constituïda per respondre del compliment del contracte mixt 
de subministrament per al lloguer, muntatge, desmuntatge i servei de gestió dels 
equips de so, llum i elements audiovisuals per a les diferents activitats i espais de 
"Associa't a la Festa", per a l'exercici 2021. 

3. – (0276/19) Del gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de 
29 de gener de 2021, que amplia el termini d'execució, degut a què el retard no és per 
causa imputable al contractista, sinó a conseqüència de la suspensió pel COVID-19, 
des del 14 de març de 2020 fins al 21 de juny de 2020. Aquesta ampliació suposa que 
el contracte queda ampliat des del dia 24 de juliol de 2020 fins al 31 d'octubre de 
2020. Reconèixer l'import d'indemnització a favor de la Fundació Surt, Fundació de 
Dones en una quantitat de 4.242,70 euros, comprès entre el 14 de març i el 21 de juny 
de 2020. 

4. – (20190101) Del gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de 
29 de gener de 2021, que amplia el termini d'execució, degut a què el retard no és per 
causa imputable al contractista, sinó a conseqüència de la suspensió pel COVID-19,
des del 14 de març de 2020 fins al 21 de juny de 2020. Aquesta ampliació suposa que 
el contracte queda ampliat des del dia 1 de novembre de 2020 fins al 8 de febrer de 
2021. Reconèixer l'import d'indemnització a favor de Triangle Catalunya Serveis 
Auxiliars, SLU en una quantitat de 2.931,67 euros. 

5. – (2076/2020) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 2 de febrer de 2021, que 
adjudica a 7 d'Aventura, SL. el contracte relatiu a la gestió de l'ús de les pistes 
esportives de l'Escola Pegaso, de l'Institut Príncep de Viana i la pista descoberta i 
vestuaris de l'Escola Ignasi Iglesias, en horari extraescolar, per a l'exercici 2021, i per 
un import de 29.898,20 euros (IVA inclòs). 

6. – (2076/2020) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 2 de febrer de 2021, que 
allibera la quantitat de 2.231,11 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació 
del contracte relatiu a la gestió de l'ús de les pistes esportives de l'Escola Pegaso, de 
l'Institut Príncep de Viana i la pista descoberta i vestuaris de l'Escola Ignasi Iglesias, en 
horari extraescolar, per a l'exercici 2021. 
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7. – (20209209) De la gerent municipal, de 4 de febrer de 2021, que allibera la quantitat 
de 2.880,34 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació per adjudicació, del 
contracte relatiu a la dinamització de l'acció comunitària al barri de Sant Antoni 
durant el 2020-2021, adjudicat a Trànsit Projectes, SL., per a l'exercici 2021. 

8. – (0128/20) De la gerent municipal, de 9 de febrer de 2021, que autoritza l'ampliació de 
la cobertura pressupostària aprovada en data 24-11-2020 per a la 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 al 
servei de suport grupal i individual amb dones en situació de precarietat a 5 barris de 
Barcelona anomenat Projecte "Dones Amunt" de l'Ajuntament de Barcelona adjudicat 
a Etic Habitat, SCCL, vigent fins al 23-10-21, i per un import de 46.080,09 euros (IVA 
inclòs). 

9. – (20209207) De la gerent municipal, de 9 de febrer de 2021, que allibera la quantitat 
de 7.654,16 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa per l'adjudicació del contracte 
relatiu al Servei d'atenció al públic, informació i gestió dels espais compartits de 
l'Edifici Transformadors del carrer Ausias March, 60 del districte de l'Eixample 
adjudicat a Trinijove, Empresa de Inserción, per a l'exercici 2021. 

10. – (20200094) Del gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
d'11 de febrer de 2021, que adjudica a Airun Serveis Culturals, SL. el contracte relatiu 
a l'elaboració de les propostes d'informes d'adequació d'habitatges necessaris per al 
reagrupament familiar i necessaris per a la renovació de les autoritzacions de 
residència en virtut del reagrupament familiar de l'Ajuntament de Barcelona, per a 
l'exercici 2021, i per un import de 238.829,81 euros (IVA inclòs). 

11. – (20200094) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 19 de febrer de 2021, que allibera la quantitat de 33.142,98 euros (IVA inclòs) en 
concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu al servei per a l'elaboració de les 
propostes d'informes d'adequació d'habitatges, necessaris per al reagrupament 
familiar i necessaris per a la renovació de les autoritzacions de residència en virtut del 
reagrupament familiar de l'Ajuntament de Barcelona adjudicat a Airun Serveis 
Culturals, SL, per a l'exercici 2021. 

12. – (20179204) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 13 de febrer de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Llop Gestió Esportiva, SL. la garantia definitiva d'import 
4.127,86 euros constituïda per respondre del compliment del contracte de serveis de 
gestió i dinamització del poliesportiu Energia, per a l'exercici 2021. 

13. – (2003/2021) De la gerent municipal, de 17 de febrer de 2021, que adjudica a Espai 
Ambiental, SCCL el contracte relatiu a la gestió del servei d'educació ambiental 2021-
2022 de l'Ajuntament de Barcelona al districte de Sant Andreu, per als exercicis 2021-
2022, i per un import de 196.412,91 euros (IVA inclòs). 
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14. – (2003/2021) De la gerent municipal, de 17 de febrer de 2021, que allibera la quantitat 
de 15.500,09 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte 
relatiu a la gestió del Servei d'Educació Ambiental 2021-2022 de l'Ajuntament de 
Barcelona al districte de Sant Andreu, per als exercicis 2021-2022. 

15. – (20171060) Del gerent del districte de Sant Martí, de 17 de febrer de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Progess, Projecte i Gestió de Serveis Socials la garantia 
definitiva d'import 14.988,36 euros constituïda per respondre del compliment de 
dinamització sociocultural del centre cívic Can Felipa, al carrer Pallars, 277, per a 
l'exercici 2021. 

16. – (177/2019E) De la gerent municipal, de 17 de febrer de 2021, que allibera 
l'autorització i la disposició de la despesa del contracte relatiu a la gestió i 
dinamització del Casal de barri del Carmel, per un import de 6.409,00 euros (IVA 
inclòs) adjudicat a Iniciatives i Programes, SL., per a l'exercici 2021. 

17. – (049/2020E) De la gerent municipal, de 17 de febrer de 2021, que allibera 
l'autorització i la disposició de la despesa del contracte relatiu a la gestió i 
dinamització de la Sala polivalent Montbau, per un import de 8.175,14 euros (IVA 
inclòs) adjudicat a Progess Projectes i Gestió de Serveis Socials, per a l'exercici 2021. 

18. – (20191034) Del gerent del districte de Sant Martí, de 17 de febrer de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Trama, SCCL la garantia definitiva d'import 1.295,10 euros 
constituïda per respondre del compliment de programa i executar el projecte Premi 
Jove de Còmic Sant Martí per l'eradicació de la violència masclista, per a l'exercici 
2021. 

19. – (20179207) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 18 de febrer de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Calaix de Cultura, SL. la garantia definitiva d'import 12.245,79 
euros constituïda per respondre del compliment de la dinamització de l'equipament i 
prestació de serveis socioculturals al centre cultural Albareda amb objectius 
d'eficiència social, per a l'exercici 2021. 

20. – (20169210) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 18 de febrer de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials la garantia 
definitiva d'import 35.863,96 euros constituïda per respondre del compliment de la 
prestacióde serveis d'infància-ludoteques al districte de Sants-Montjuïc, per a 
l'exercici 2021. 

21. – (2001/2021) De la gerent municipal, de 22 de febrer de 2021, que reajusta les 
anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 6.921,23 euros 
(IVA inclòs) del contracte relatiu al servei de coordinació i dinamització del Centre 
municipal de Cultura Popular de Sant Andreu adjudicat a Incoop, SCCL, per als 
exercicis 2021-2023. 
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Acords de la Comissió de Govern de 18 de febrer de 2021

22. – (104/2021) ADJUDICAR el contracte núm. 20002854, que té per objecte els serveis de 
gestió, dinamització i coordinació del centre cívic Can Castelló, dels casals de gent 
gran de Can Castelló, Can Fàbregas i Sant Ildefons i del Programa de dinamització de 
gent gran del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 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'1.358.470,87 euros IVA inclòs, dels quals 1.122.703,20 euros 
corresponen al preu net i 235.767,67 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 679.235,43 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23232 0605; un import (IVA inclòs) de 679.235,44 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 
0605. 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 
56.135,16 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. 
Imma Sampé Soler. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

23. – (104/2021) ALLIBERAR la quantitat de 68.816,09 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 20002854 que té per objecte els serveis de gestió, 
dinamització i coordinació del centre cívic Can Castelló, dels casals de gent gran de 
Can Castelló, Can Fàbregas i Sant Ildefons i del Programa de dinamització de gent gran 
del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, el qual ha estat adjudicat a l'empresa ESPORT3 
SERVEIS ALTERNATIUS SL, amb NIF B62068713, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 34.408,05 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23232 0605; un import (IVA inclòs) de 34.408,04 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 
0605. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 25 de febrer de 2021

24. – (185/17 Lot1) PRORROGAR el lot 1 del contracte 17001342 relatiu al Servei 
d’acolliment d’urgència de l’Acord Marc que té per objecte la designació/homologació 
d’entitats i de fixació de les condicions dels successius contractes de serveis 
d’acolliment d’urgència, llarga estada i fase d’autonomia per a dones víctimes de 
violència masclista i llurs fills i filles, així com designar les entitats homologades i 
adjudicatàries dels diferents lots de l’acord marc; en relació la qual han estat 
homologades les següents entitats: Fundació Surt, amb NIF G64404213, Associació In 
Via, amb NIF G64980501 i Fundació Salut i Comunitat, amb NIF G61878831, pel 
període comprès des del 12 de març de 2021 fins el 24 d’octubre de 2021, d'acord 
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. NOTIFICAR a les entitats 
homologades d’aquesta resolució. REQUERIR les entitats homologades per a la seva 
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formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació de la present pròrroga. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

25. – (20170144) APROVAR, de conformitat amb l’article 236.a) del ROAS, la continuïtat del 
contracte 17001657-008 que té per objecte la Gestió del Servei per a Adolescents i 
Famílies (SAIF), per recurs contra l’adjudicació del nou contracte (20000589), 
adjudicat a l'empresa Iniciatives i Programes,SL, amb NIF B59545913, pel temps 
indispensable fins a l’adjudicació del següent contracte i, en tot cas, per un període no 
superior a 6 mesos, comprès des del 05.03.2021 fins el 31.08.2021, per un import 
total de 291.023,00 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 291.023,00 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 240.514,88 euros i import IVA de 50.508,12 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23222 0200. NOTIFICAR d’aquest acord a l’empresa 
adjudicatària. 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. 

26. – (20180210) CONCEDIR una ampliació del termini d’execució del contracte número 
18004522 que té per objecte el servei de Sales d’estudi de Barcelona degut a que el 
retard no és per causa imputable al contractista, sinó a conseqüència del COVID-19 
des del dia 1 de març de 2021 fins el 9 de juny del 2021. MODIFICAR el contracte 
d’acord amb l’Informe tècnic, emès pel responsable del contracte el 15 de juliol del 
2020, per adaptar-lo a les normes per la prestació del servei d’acord amb la situació 
sanitària. RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic emès el 15 de juliol del 
2020, l’import d’indemnització del present contracte, a favor de la Fundació Pere 
Tarrés amb CIF R5800395E, en una quantitat de 58.657,45 euros pel període comprés 
entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 21 de juny del 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER l'obligació per l’import de 58.657,45 euros, a càrrec de la partida 
D/22611/23222 0200 de l’exercici 2021. NOTIFICAR el present acord al contractista. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

27. – (20210043) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, 
l'Institut Municipal de Serveis Socials i la Universitat de Barcelona, per dur a terme la 
recerca aplicada "Repensar l'educació de carrer: Definició conceptual i avaluació 
d'impacte/influència a partir de les experiències i percepcions de les persones 
implicades”, amb una vigència des del dia següent a la seva formalització amb una 
durada de dos anys, prorrogables a dos anys més manifestat expressament amb un 
mes d’antelació a la data de finalització de la vigència, i per períodes anuals. 
FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora de l’Àrea de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, la signatura de 
l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que es derivin del mateix. 

28. – (20004050) ADJUDICAR el contracte núm. 20004050 que té per objecte el servei de 
gestió i dinamització del Casal de Joves de les Corts, el Punt InfoJove (PIJ), l’Espai 
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d’Adolescents Jovecardí i el desenvolupament del programa de promoció de la 
joventut del districte de les Corts amb mesures de contractació pública sostenible, per 
al període comprés entre l’1 d’abril de 2021, o a partir del dia següent a la de 
formalització del contracte i fins el 31 de març de 2023, a favor de l'empresa Progess 
Projec GestióServeis Socials, SL amb NIF B59960526 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, per un import màxim de 
549.889,32 € IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 499.899,38 
€ corresponen al preu net i 49.989,94 € a l'IVA del 10%. DISPOSAR a favor de 
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 206.208,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/0604/22610/23221; un import (IVA inclòs) de 274.944,66 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/22610/23221; un import (IVA inclòs) de 68.736,16 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22610/23221. 
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 
24.994,97 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR 
el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, 
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Laia Miró Prat. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

29. – (20004050) ALLIBERAR la quantitat de 28.133,42 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 20004050 que té per objecte el servei de gestió i 
dinamització del Casal de Joves de les Corts, el Punt InfoJove (PIJ), l’Espai 
d’Adolescents Jovecardí i el desenvolupament del programa de promoció de la 
joventut del Districte de les Corts amb mesures de contractació pública sostenible, el 
qual ha estat adjudicat a favor de l'empresa Progess Projec. Gestió Serveis Socials, SL, 
amb NIF B59960526 per un import totat de 549.889,32 euros IVA inclòs, i retornar-lo a 
les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 3.516,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/0604/22610/23221; un import (IVA inclòs) de 14.066,71 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/22610/23221; un import (IVA inclòs) de 10.550,03 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22610/23221. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

30. – (SJ-2020-149) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 
(Districte de Sant Martí) i l’Institut de Cultura de Barcelona per al manteniment de la 
Biblioteca El Clot – Josep Benet, APROVAR l'AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la despesa 
de la transferència corrent a l’Institut de Cultura de Barcelona, amb NIF P5890006I, la 
despesa de 320.000,00 euros amb el desglossament següent: un import de 80.000,00 
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària 
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D/44300/33311 0610; un import de 80.000,00 euros a l’exercici pressupostari de l’any 
2022 i a l’aplicació pressupostària D/44300/33311 0610: un import de 80.000,00 
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2023 i a l’aplicació pressupostària 
D/44300/33311 0610; un import de 80.000,00 euros a l’exercici pressupostari de l’any 
2024 i a l’aplicació pressupostària D/44300/33311 0610, condicionat a l’existència de 
crèdit adequat i suficient, FACULTAR el Sr. Josep García Puga, Gerent del Districte de 
Sant Martí, per la signatura de l'esmentat conveni. NOTIFICAR l’Institut de Cultura de 
Barcelona i a la Direcció de Patrimoni. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cutura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 4 de març de 2021

31. – (20200150 Lot 1) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20001404L01, que té 
per objecte l’execució de les obres d’arranjament interiors i adaptació d’espais per a 
noves necessitats de millora dels Equipaments: C.S.S; EAIA'S; SADEP'S; Seus Centrals, 
les proposicions presentades per les empreses ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 
SAU; COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA i CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, 
SAU, atès que les ofertes presentades per dites empreses incorren en valors anormals 
que no garanteixen l’execució de l’objecte del contracte de conformitat amb les 
previsions contemplades al Plec de Prescripcions Tècniques; ADJUDICAR l’esmentat 
contracte a l’empresa IFL GESTION SL, amb NIF B60480233 de conformitat amb la 
proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en 
ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 423.569,60 euros 
IVA inclòs, amb una baixa del 18,18%, d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels 
quals 350.057,52 euros corresponen al preu net i 73.512,08 euros a l'IVA al 21%; 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 423.569,60 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200; FIXAR 
l'import de la garantia definitiva en 17.502,88 euros; FORMALITZAR el contracte en el 
termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió; DESIGNAR com a 
responsable del contracte al Sr. Oscar Marín Fraile i DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

32. – (20200150 Lot 2) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 20001404L02, que té 
per objecte l’execució de les obres d’arranjament interiors i adaptació d’espais per a 
noves necessitats de millora dels Equipaments: Resta equipaments Departament, les 
proposicions presentades per les empreses ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.U. i COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A., atès que les ofertes presentades per 
dites empreses incorren en valors anormals que no garanteixen l’execució de l’objecte 
del contracte de conformitat amb les previsions contemplades al Plec de Prescripcions 
Tècniques. ADJUDICAR l’esmentat contracte a l’empresa CONSTRAULA ENGINYERIA I 
OBRES S.A.U. amb NIF A58142639, de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta 
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més avantatjosa, per un import màxim de 435.597,94 euros IVA inclòs, amb una baixa 
del 22,16%, d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 359.998,30 euros 
corresponen al preu net i 75.599,64 euros a l'IVA al 21%. DISPOSAR a favor de 
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 435.597,94 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/63871/15131 0200. FIXAR l'import de la garantia 
definitiva en 17.999,91 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 
dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa 
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte al Sr. Oscar Marín Fraile. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

33. – (50003/2020) ADJUDICAR el contracte núm. 20C00014, que té per objecte la 
concessió de serveis de gestió i explotació del centre cívic Vil·la Florida del Districte de 
Sarrià – Sant Gervasi a QSL Serveis Culturals SLU amb NIF B60641925, de conformitat 
amb la proposta de la Mesa de Contractació i d’acord amb la proposició que ha 
presentat en ser considerada l’oferta mes avantatjosa, pel preu de 566.272,00 euros, 
exempt d’IVA. DISPOSAR a favor de l’empresa adjudicatària l’esmentada quantitat 
amb el desglossament següent: un import de 283.136,00 euros (exempt d’IVA) a 
l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària D/48998/33711 i un 
import de 283.136,00 euros (exempt d’IVA) a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a 
l’aplicació pressupostària D/48998/33711. 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 28.313,60 euros. FORMALITZAR en el 
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de 
l'adjudicació. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Imma Sampé. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

34. – (50003/2020) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa en concepte de baixa en la 
licitació, del contracte número 20C00014 que té per objecte la concessió de serveis de 
gestió i explotació del Centre Cívic Vil·la Florida del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, 
per un import de 9.400,00 euros (exempt d’IVA), i retornar-lo a les partides i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (exempt IVA) 4.700,00 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/48998/33711 
0605; un import (exempt IVA) 4.700,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i 
a l'aplicació pressupostària D/48998/33711 0605. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

35. – (50004/2020) ADJUDICAR el contracte núm. 20C00015, que té per objecte la 
concessió de serveis de gestió i explotació del centre cívic Sarrià del Districte de Sarrià 
– Sant Gervasi a QSL Serveis Culturals SLU amb NIF B60641925, de conformitat amb la 
proposta de la Mesa de Contractació i d’acord amb la proposició que ha presentat en 
ser considerada l’oferta mes avantatjosa, pel preu de 552.672,00 euros, exempt d’IVA. 
DISPOSAR a favor de l’empresa adjudicatària l’esmentada quantitat amb el 
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desglossament següent: un import de 276.336,00 euros (exempt d’IVA) a l’exercici 
pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària D/48998/33711 i un import 
de 276.336,00 euros (exempt d’IVA) a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a 
l’aplicació pressupostària D/48998/33711. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 27.633,60 euros. FORMALITZAR en el 
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de 
l'adjudicació. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Imma Sampé. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

36. – (50004/2020) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa en concepte de baixa en la 
licitació, del contracte número 20C00015 que té per objecte la concessió de serveis de 
gestió i explotació del Centre Cívic Sarrià del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, per un 
import de 1.720,00 euros (exempt d’IVA), i retornar-lo a les partides i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import (exempt IVA) 860,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/48998/33711 0605; un 
import (exempt IVA) 860,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació 
pressupostària D/48998/33711 0605. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

37. – (20200162) ADJUDICAR el contracte núm. 20003105, que té per objecte la Gestió i 
dinamització del Centre Cívic El Coll-La Bruguera, del Casal de Joves, del Casal Infantil i 
de l'Espai de Gent Gran del Coll, amb mesures de contractació pública sostenible, del 
Districte de Gràcia a CALAIX DE CULTURA, SL amb NIF B63033740 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 717.882,74 euros IVA inclòs, 
dels quals 593.291,52 euros corresponen al preu net i 124.591,22 euros a l'IVA. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 89.735,34 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0606; un 
import (IVA inclòs) de 358.941,37 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0606; un import (IVA inclòs) de 269.206,03 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0606. 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 29.664,58 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini 
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte a la Sra. M. Cruz Martín Aguilera, tècnica de la direcció de 
serveis a les persones i al territori. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

38. – (20200162) ALLIBERAR la quantitat de 7.753,41 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 20003105 que té per objecte la Gestió i dinamització 
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del Centre Cívic El Coll-La Bruguera, del Casal de Joves, del Casal Infantil i de l'Espai de 
Gent Gran del Coll, amb mesures de contractació pública sostenible, del Districte de 
Gràcia, el qual ha estat adjudicat a l'empresa CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF 
B63033740, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 969,17 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0606; un 
import (IVA inclòs) de 3.876,71 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0606; un import (IVA inclòs) de 2.907,53 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0606. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern d’11 de març de 2021

39. – (20200238) ADJUDICAR el contracte núm. 20001980, que té per objecte el Servei 
d'assessorament jurídic per a dones en els PIADS (Punts d'Informació i Atenció a les 
Dones), amb mesures de contractació pública sostenible, a l’empresa PROGESS 
Projectes Gestió Serveis Socials, 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, per un import màxim de 379.625,40 euros IVA 
inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 313.740,00 euros 
corresponen al preu net i 65.885,40 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 189.812,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22731/23171 0200; un import (IVA inclòs) de 189.812,70 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23171 
0200. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost posterior a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb 
motiu de l’article 103 de la LCSP. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 15.687,00 
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 la Sra. Bárbara Melenchon Serrano. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

40. – (0697/17) PRORROGAR, de mutu acord, per un període comprés des del 25.04.2021 
fins el 24.10.2021, el termini de vigència del contracte 17002612-007 que té per 
objecte la prestació del Servei de primera acollida especialitzats transversals i reforç al 
Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER), amb mesures de 
contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa A.B.D. ASOC. Bienestar y 
Desarrollo, amb NIF G59435180, per un import total de 471.056,69 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 
471.056,69 euros, IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació 
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pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
471.056,69 euros IVA exempt a l'aplicació pressupostària D/22731/23161 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. 

b) Mesures de govern

1. – La Joventut al cap 2021-2022. 

INTERVINENTS Sres. i Srs.: RIERA, MUNTÉ, ZAÑARTU, BARCELÓ, RAMÍREZ, PARERA

ES DÓNA PER TRACTADA

2. – Economia Feminista: Per a la millora de les condicions econòmiques, socials i laborals 
de les ocupacions més feminitzades i precaritzades. 

INTERVINENTS Sres. i Sr.: PÉREZ, ALAMANY, VILA, BARCELÓ, RAMÍREZ, PARERA

ES DÓNA PER TRACTADA

c) Informes
d) Compareixences Govern municipa

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. – (M1923/1807) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER.-
Manifestar la defensa del model de Servei de Primera Acollida com a eina 
d’autonomia i d’igualtat d’oportunitats per a les persones immigrades o retornades a 
Catalunya i, per tant, l’exigència que aquesta formació sigui de qualitat, en tots els 
seus mòduls. SEGON.- Instar el Govern municipal a solucionar les disfuncions actuals 
del Servei de Primera Acollida amb l’objectiu de revertir un 2020 sense oferta del 
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mòdul C, tot informant a totes aquelles persones estrangeres majors de 16 anys que 
s’hagin empadronat a la ciutat en el darrer any. TERCER.- Reformar el circuit 
d’informació per oferir automàticament la inscripció al Servei de Primera Acollida en 
l’empadronament. Així es compliria el que disposa l’article 14.4 de la Llei 10/2010, el 
qual contempla que “els ajuntaments, en el moment de notificar la resolució que 
reconeix l’empadronament, han d’informar cada nou veí o veïna del municipi que 
reuneixi les condicions per a ésser usuari o usuària del Servei de primera acollida de 
l’existència d’aquest servei i de la manera d’inscriure-s’hi.” QUART.- Corregir el 
problemes existents a les OACs alhora de derivar les persones que han cursat els 
diferents mòduls al Servei de Primera Acollida, per tal d’obtenir el certificat 
corresponent. 

INTERVINENTS Sres. I Srs.:  BARÓ, MUNTÉ, BARCELÓ, RAMÍREZ, PARERA, SERRA

Votació favorable d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, desfavorable de 
Barcelona en Comú i Partit dels Socialistes de Catalunya i l'abstenció de Ciutadans, 
Partit Popular i Barcelona pel Canvi. REBUTJADA.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

4. – (M1923/1825) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern 
municipal impulsi, de manera urgent, un pla de rescat i suport al CEM Mundet de la 
mà de la Federació Catalana d’Esports per a persones amb discapacitat intel·lectual 
(ACELL) fonamentat en els objectius següents: - Que la Federació Catalana d’Esports 
per a persones amb discapacitat intel·lectual (ACELL) pugui desenvolupar el seu 
projecte esportiu, pedagògic i inclusiu en condicions òptimes. - Que el CEM Mundet 
esdevingui un centre esportiu de referència a nivell de ciutat i metropolità per a la 
pràctica esportiva per a persones amb discapacitat. - Que s’impulsi, amb els recursos 
necessaris, el vessant inclusiu del centre. - Que aquest pla de rescat i suport estigui 
liderat per l’IBE i l’IMPD i sempre acompanyat de la Federació Catalana d’Esports per a 
persones amb discapacitat intel·lectual (ACELL). 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/1825) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que el govern
municipal estableixi, un pla de rescat i suport al CEM Mundet i que permeti seguir 
desenvolupant a la Federació Catalana d’Esports per a persones amb discapacitat 
intel·lectual (ACELL) de forma preferent i unificada el seu programa esportiu: - Que la 
Federació Catalana d’Esports per a persones amb discapacitat intel·lectual (ACELL) 
pugui desenvolupar el seu projecte esportiu, pedagògic i inclusiu en condicions 
òptimes. - Que el CEM Mundet esdevingui un centre esportiu de referència a nivell de 
ciutat i metropolità per a la pràctica esportiva per a persones amb discapacitat. - Que 
s’impulsi, amb els recursos necessaris, el vessant inclusiu del centre. - Que aquest pla 
de rescat i suport estigui liderat per l’IBE i l’IMPD i sempre acompanyat de la 
Federació Catalana d’Esports per a persones amb discapacitat intel·lectual (ACELL). 
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INTERVINENTS Sres. i Srs.: VILA, ALAMANY, BARCELÓ, RAMÍREZ, PARERA, ESCUDÉ

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 Ciutadans:

5. – (M1923/1815) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Presentar, en el 
termini màxim de tres mesos, el seu projecte per a fer nous equipaments i espais 
esportius, així com les rehabilitacions pendents en aquest àmbit en els diferents 
districtes de la nostra ciutat. - Reforçar la col·laboració conjunta de l’IBE i dels diversos 
clubs i entitats esportives per tal de detectar les seves necessitats i oferir els recursos 
necessaris per a ajudar a la seva continuïtat. 

INTERVINENTS Sres. i Srs.: BARCELÓ, ALAMANY, VILA, RAMÍREZ, PARERA, ESCUDÉ, 
PEREZ

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. – (M1923/1818) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda crear un Grup de 
Treball Interdisciplinar per tal d’unificar criteris i establir recomanacions unitàries per 
als districtes de la ciutat per tal què els baixos i locals comercials es puguin convertir 
en habitatge de lloguer protegit i assequible. 

INTERVINENTS Sres. i Sr.: RAMÍREZ, BARÓ, MUNTÉ, BARCELÓ, PARERA, MARTÍN

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.

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

7. – (M1923/1812) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Consorci 
d'Educació de Barcelona, en tant que és l'instrument de col·laboració institucional 
entre l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya per la gestió 
educativa, a: - Oferir una alternativa, via conveni econòmic, a aquells centres 
concertats que tinguin problemes econòmics per mantenir la seva activitat i que no 
desitgin integrar-se a la xarxa pública educativa. - Analitzar i plantejar aquesta 
alternativa als centres concertats que hagin sol·licitat integrar-se a la xarxa pública i 
que estiguin pendents de l'execució del Decret Llei 10/2019. - Traslladar aquesta 
petició al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 



CCM 3/21 DSocials 15/19

INTERVINENTS Sres. i Sr.: PARERA, SENDRA, MUNTÉ, BARCELÓ, RAMÍREZ, TRUÑÓ

Votació favorable de Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi i desfavorable de 
Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana i Junts 
per Catalunya. REBUTJADA.

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (M1923/1806) Que l’IMHAB realitzi una diagnosi total de l’edifici del carrer Dr. 
Aiguader número 15, 17 i 19, actuï de manera immediata per tal resoldre les 
patologies que pateix l’immoble i endegui un procés per dirimir les responsabilitats en 
la construcció, en la resolució de les patologies generades, en l’entrega i 
funcionament de l’edifici sense sistema de seguretat d’incendis i en la omissió de les 
queixes dels ocupants del mateix. 

INTERVINENTS Sres. : BARÓ, MARTÍN

ACCEPTAT

9. – (M1923/1808) Què l'Ajuntament de Barcelona formi en la detecció i prevenció del risc 
de suïcidi a aquelles treballadores de tots els ens municipals que fan una tasca 
d’atenció al púbic. 

INTERVINENTS Sres.: BENEDÍ, TARAFA

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

10. – (M1923/1823) Que el govern municipal presenti, a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports, abans de l’inici de la temporada 2021-2022 un Pla de suport i 
promoció del futbol americà i flag on es contemplin els recursos necessaris per: -
Iniciar els tràmits, de manera urgent, per disposar d’un camp de futbol americà a la 
ciutat d’ús exclusiu per aquesta pràctica esportiva al més aviat possible. - Establir 
descomptes directes als clubs de futbol americà de la ciutat, assumits per l’IBE, pel 
lloguer d’equipaments esportius municipals i intentar facilitar més franges horàries 
per a la seva pràctica, mentre el nou camp de futbol americà no està disponible. - A 
curt termini, impulsar la millora d’algunes instal·lacions esportives municipals per 
adequar-les a la pràctica del futbol americà. - Promocionar el futbol americà dins de 
l’edat escolar. 

INTERVINENTS Sra. i Sr.: VILA, ESCUDÉ

NO ACCEPTAT
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11. – (M1923/1824) Que se’ns presenti en aquesta Comissió de Drets Socials, cultura i 
esports, un informe de la previsió de pagament de les subvencions lligades al Projecte 
Alimenta i del número de targetes Barcelona Solidària noves que s’han atorgat en el 
passat mandat i en aquest, desglossades per any. 

INTERVINENTS Sres.: MUNTÉ, FUERTES

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

12. – (M1923/1816) Que el Govern Municipal reforci la plantilla d’educadors de 
l’Ajuntament de Barcelona i la coordinació amb les diverses entitats que treballen 
amb les persones sense llar per a que les persones que dormen al carrer, i que en 
alguns casos no tenen vinculació amb els serveis socials i sanitaris, puguin accedir a la 
vacunació contra la Covid-19. 

INTERVINENTS Sres. : BARCELÓ, FUERTES

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

13. – (M1923/1813) Instar al govern municipal a informar sobre les accions del Programa 
Làbora que s'han dut a terme a dia d'avui, i a presentar, en un termini màxim de tres 
mesos, el pla previst pel desplegament del Programa Làbora a la ciutat de Barcelona i 
a la resta de municipis de l'àrea metropolitana. 

INTERVINENTS Sres.: PARERA, FUERTES

ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Ciutadans:

14. – (M1923/1817) Quin és el calendari previst per part del Consorci d’Educació de 
Barcelona per a efectuar la convocatòria d’ingrés, accés i promoció del professorat 
dels centres de titularitat municipal? 

INTERVINENTS Sres.: BARCELÓ, TRUÑÓ

ES DÓNA PER TRACTADA
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Del Grup Municipal Partit Popular:

15. – (M1923/1821) Quines raons han portat a l’ICUB a destituir a la directora del “Born 
Centre de Cultura” Montserrat Iniesta? 

INTERVINENTS Srs.: RAMIREZ, RABASSA

ES DÓNA PER TRACTADA

16. – (M1923/1820) Quines institucions, museus o centres culturals a Barcelona, i des de 
quan, están en aquest moment sense director i per quines raons no s’han convocat els 
corresponents processos selectius per cobrir aquestes vacants? 

INTERVINENTS Srs.: RAMÍREZ, SUBIRATS

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

17. – (M1923/1814) En quin estat es troba la societat Habitatge Metròpolis Barcelona, SA 
(HMB)? Quan està previst que comenci a construir habitatge social a Barcelona? Quin 
ritme de construcció i ampliació del parc d'habitatge s'espera que segueixi durant els 
pròxims anys a la ciutat de Barcelona, i a l'àrea metropolitana? 

INTERVINENTS Sres. : PARERA, MARTÍN

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

18. – (M1923/1822) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec 
acceptat a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de 19 de novembre de 2019 
amb el redactat següent: la previsió de constitució d’aquesta Comissió de Seguiment i 
Avaluació que demanava el prec acceptat a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports del 19 de novembre de 2019 amb el següent contingut:(M1923/252) Que el 
govern municipal constitueixi de manera urgent la Comissió de Seguiment i Avaluació 
de la MPGM per l’obtenció d’habitatge de protecció pública en sòl urbà consolidat, tal 
com va acordar en el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona a la sessió del 28 
de setembre de 2018.

INTERVINENTS Sres. : MUNTÉ, MARTÍN

ES DÓNA PER TRACTAT
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VI) Mocions

Propostes a dictaminar 

1. – (s/n) APROVAR el Conveni entre el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència de 
Salut Pública de Barcelona per al finançament i desenvolupament dels serveis de salut 
pública a la ciutat de Barcelona per al període 2021-2024 d'acord amb el redactat que 
consta a l'expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de l'Agència de Salut Pública de 
Barcelona, la despesa total de 78.906.082,08 euros, dels quals 19.520.270,52 euros 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0200 46715 31112 del pressupost de l'any 
2021, 19.795.270,52 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0200 46715 31112 
del pressupost de l'any 2022, 19.795.270,52 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 0200 46715 31112 del pressupost de l'any 2023 i 19.795.270,52 euros 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0200 46715 31112 del pressupost de l'any 
2024, d'acord amb l'establert en l'acord primer i en l'apartat A1 de l'annex 2 del 
Conveni a dalt esmentat i condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
els respectius pressupostos municipals; FACULTAR la Comissió de Govern per aprovar 
les actualitzacions de les aportacions econòmiques anuals en el sentit que es preveu a 
l'apartat A.1 de l'annex 2, relatiu al Finançament de l'Agència de Salut Pública de 
Barcelona, d'aquest conveni, donant-ne compte al Consell Municipal immediatament 
posterior; FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions necessàries que es 
derivin d'aquest acord; CONDICIONAR l'efectivitat de l'acord i la signatura del conveni 
a l'aprovació, per part de la Generalitat de Catalunya, del compromís econòmic de 
caràcter plurianual reflectit a l'apartat B de l'annex 2 del conveni i NOTIFICAR aquest 
acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Consorci Sanitari de 
Barcelona i a l'Agència de Salut Pública de Barcelona. 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú i Partit dels 
Socialistes de Catalunya i la reserva d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, 
Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.

VII) Declaracions Institucionals

1. – La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1.- Commemorar el dia 16 de 
març de 2021, dia mundial del treball social. 2.- Reconèixer la tasca de les 
professionals i els professionals de treball social, de tots els àmbits, del sector públic i 
del sector privat. Ampliar aquest reconeixement a les diverses figures professionals 
que hi intervenen en l’àmbit de l’acció social. 3.- Col·laborar i impulsar, amb 
l’Administració competent, la implementació del Pla estratègic de serveis socials, de la 
mà de les professionals i els professionals del sector, per tal adaptar-los a necessitats 
socials emergents. 4.- Traslladar a la Generalitat la necessitat de revisar les ràtios 
establertes en el contracte programa així com la necessitat de donar resposta a les 
necessitats que manifesten les treballadores i els treballadors socials de l’Ajuntament 
de Barcelona per poder fer front a la creixent demanda i poder fer la seva tasca 
adequadament. 5.- Donar a conèixer la present Declaració al Col·legi de Treball social 
de Catalunya i al Consell Municipal de Benestar Social. 
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Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra 
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi. 
APROVADA.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13,14 h.
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