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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

Sessió ordinària de 17 de maig de 2022

ACTA

A la Sala Lluis Companys de la Casa de la Ciutat, el 17 de maig de 2022, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió ordinària, sota la 
presidència de l'Ima. Sra. Laura Pérez Castaño. Hi assisteixen les Imes. Sres. regidores i 
els Ims. Srs. regidors: Joan Ramon Riera Alemany, Jordi Martí Grau, 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, Francisco Sierra López, Óscar Ramírez Lara, Eva Parera Escrichs 
Parera Escrichs i María Magdalena Barceló Verea, assistits per l'assessora jurídica, la
Sra. Teresa Ordóñez Rivero, que actua per delegació del secretari general i que 
certifica.

També hi són presents les Sres. i els Srs.: Pau González Val, regidor de Barcelona en 
Comú, Marina Gassol i Ventura, regidora d'ERC, Francina Vila i Valls, regidora de Junts 
per Catalunya, Maria Luz Guilarte Sánchez, regidora de Ciutadans i Sonia Fuertes 
Ledesma, comissionada d'Acció Social.

Excusen la seva absència l’Ima. Sra. Lucía Martín González i l’Im. Sr. Ferran Mascarell i 
Canalda.

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència 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 ordinària celebrada el 19 d'abril de 2022, 
l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i S’APROVA.

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les 
resolucions següents:

1. – (20221004) Del gerent del districte de Sant Martí, de 8 d'abril de 2022, que reajusta 
les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 3.392,90 
euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la dinamització del casal de barri La Llacuna, 
adjudicat a IQEMBU, SL, amb càrrec als exercicis 2022-2023. 
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2. – (125/2021) De la gerent municipal, de 8 d'abril de 2022, que adjudica a Milà Cortés, SL 
el contracte relatiu als serveis de peces multimèdia audiovisuals del contracte de 
serveis de fotografia i video del districte de Sarrià-Sant Gervasi, per als exercicis 2022-
2024, i per un import de 21.780,00 euros (IVA inclòs). 

3. – (125/2021) De la gerent municipal, de 8 d'abril de 2022, que adjudica a Sortkat 
Estudios, SL el contracte relatiu als serveis de reportatges fotogràfics Sarrià-Tres 
Torres del contracte de serveis de fotografia i video del districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, per als exercicis 2022-2024, i per un import de 12.100,00 euros (IVA inclòs). 

4. – (20199101) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 8 d'abril de 2022, que 
anul·la part de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 2.136,87 
euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al control d'accés, repartiment i informació 
bàsica per als equipaments del districte de Sants-Montjuïc, contractació reservada per 
a la inserció de col·lectius amb discapacitat, adjudicat a UTE Auria Fil-Taller Auria 
Sants Montjuïc, amb càrrec a l'exercici 2022. 

5. – (20220053) De la gerent municipal, de 12 d'abril de 2022, que adjudica a Ludic 3, SCCL 
el contracte relatiu al servei de suport tècnic a la programació de Ràdio Gràcia del 
districte de Gràcia, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 137.400,32 euros 
(IVA inclòs). 

6. – (2022-0018) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 19 
d'abril de 2022, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i 
autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis d'avaluació cientificotècnica de 
projectes de recerca derivats de les convocatòries de subvencions, premis i ajudes de 
recerca impulsades pel departament de Ciència i Universitats de l'Àrea de Cultura, 
Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, amb càrrec als exercicis 
2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 86.933,96 euros (IVA inclòs). 

7. – (20199204) De la gerent municipal, de 19 d'abril de 2022, que prorroga per un període 
comprès des del 22.06.2022 fins al 21.06.2023, el contracte relatiu a la gestió del 
servei "Guingueta de Jocs" a l'espai de magatzem del quiosc dels jardins de la rambla 
de Sants, adjudicat a Tata Inti, SCCL, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 
38.447,34 euros (IVA inclòs). 

8. – (s/n) Del gerent del districte de Nou Barris, de 24 d'abril de 2022, que adjudica a 
Incoop SCCL el contracte relatiu a la dinamització socioeducativa mitjançant l'esport i 
la gestió de la convivència al Campillo de la Virgen i al Parc de l'Arquitecte, per als 
exercicis 2022-2023, i per un import de 99.391,89 euros (IVA inclòs). 

9. – (170100082) Del gerent del districte de Nou Barris, de 24 d'abril de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials la garantia 
definitiva d'import 8.377,74 euros constituïda per respondre del compliment del 
contracte relatiu a la dinamització socioeducativa mitjançant l'esport dels grups i 
usuaris dels espais esportius de les pistes Antoni Gilabert, amb càrrec a l'exercici 2022. 
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10. – (2085/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 24 d'abril de 2022, que 
reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
57.641,27 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei de gestió de l'equipament 
Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella, adjudicat a Relleu Cultural, SL, amb 
càrrec als exercicis 2022-2024. 

11. – (2020-0028) De la gerent municipal, de 25 d'abril de 2022, que prorroga per un 
període comprès des del 03.05.2022 fins al 02.05.2023, el contracte relatiu al servei 
de producció de continguts multimèdia, audiovisuals i fotografies que doni suport a la 
comunicació de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de 
Barcelona, adjudicat a Sortkat Estudios, SL, lot 1, per als exercicis 2022-2023, i per un 
import de 12.100,00 euros (IVA inclòs). 

12. – (2020-0028) De la gerent municipal, de 25 d'abril de 2022, que prorroga per un 
període comprès des del 03.05.2022 fins al 02.05.2023, el contracte relatiu al servei 
de producció de continguts multimèdia, audiovisuals i fotografies que doni suport a la 
Comunicació de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de 
Barcelona, adjudicat a Tandem Projects, SL, lot 2, per als exercicis 2022-2023, i per un 
import de 14.762,00 euros (IVA inclòs). 

13. – (2020-0028) De la gerent municipal, de 25 d'abril de 2022, que prorroga per un 
període comprès des del 03.05.2022 fins al 02.05.2023, el contracte relatiu a la 
innovació democràtica del servei de producció de continguts multimèdia, audiovisuals 
i fortografies que doni suport a la comunicació de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i 
Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a Tandem Projects, SL, per als 
exercicis 2022-2023, i per un import de 10.890,00 euros (IVA inclòs). 

14. – (2020-0028) De la gerent municipal, de 25 d'abril de 2022, que prorroga per un 
període comprès des del 03.05.2022 fins al 02.05.2023, el contracte relatiu a la 
interculturalitat i pluralisme religiós del servei de producció de continguts multimèdia, 
audiovisuals i fotografies que doni suport a la comunicació de l'Àrea de Cultura, 
Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a Clicksound, 
SL, lot 4, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 27.212,90 euros (IVA inclòs). 

15. – (2020-0028) De la gerent municipal, de 25 d'abril de 2022, que prorroga per un 
període comprès des del 03.05.2022 fins al 02.05.2023, el contracte relatiu a Ciència i 
Comunicació, servei de producció de continguts multimèdia, audiovisuals i fotografies 
que doni suport a la comunicació de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a Tandem Projects, SL, lot 5, per als exercicis 
2022-2023, i per un import de 49.610,00 euros (IVA inclòs). 

16. – (20210345) De la gerent municipal, de 25 d'abril de 2022, que adjudica a Aktes Serveis 
Integrals, SL el contracte relatiu al servei de suport tècnic i logístic al funcionament 
dels consells municipals de participació de la Direcció de Feminismes i LGTBI de 
l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 74.485,04 
euros (IVA inclòs). 
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17. – (20222002) De la gerent municipal, de 25 d'abril de 2022, que inicia expedient, aprova 
el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al 
servei de suport en la implementació de les actuacions previstes al Pla d'Acció 
Intercultural del districte de Ciutat Vella, per als exercicis 2022-2023, i per un 
pressupost base de licitació de 43.923,00 euros (IVA inclòs). 

18. – (2022-0018) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 27 
d'abril de 2022, que rectifica l'error aritmètic de la clàusula 10 del contracte relatiu als 
serveis d'avaluació cientificotècnica de projectes de recerca derivats de les 
convocatòries de subvencions, premis i ajudes de recerca impulsades pel departament 
de Ciència i Universitats de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de 
l'Ajuntament de Barcelona, i mantenir la data límit de presentació d'ofertes de 6 de 
maig de 2022, a les 23.59 hores, per considerar-se una modificació no significativa. 

19. – (18010142) Del gerent del districte de Nou Barris, de 29 d'abril de 2022, que cancel·la 
i/o retorna a Asoc. Esport-3 la garantia definitiva d'import 1.077,71 euros, constituïda 
per respondre del compliment del contracte relatiu a la gestió i dinamització del Casal 
de Gent Gran Casa Nostra, amb càrrec a l'exercici 2022. 

20. – (076/2017) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 30 d'abril de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Llop Gestió Esportiva, SL la garantia definitiva d'import 5.491,00 
euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a la gestió de les 
PPM's de Montbau i Can Baró, amb càrrec a l'exercici 2022. 

21. – (18010025) Del gerent del districte de Nou Barris, de 30 d'abril de 2022, que cancel·la 
i/o retorna a Calaix de Cultura, SL la garantia definitiva d'import 11.687,50 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a la gestió i 
dinamització del Casal de Barri Verdun, amb càrrec a l'exercici 2022. 

22. – (19010004) Del gerent del districte de Nou Barris, de 30 d'abril de 2022, que cancel·la 
i/o retorna a Lavola 1981 SAU la garantia definitiva d'import 8.379,89 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu als serveis del 
programa d'activitats mediambientals al Castell de Torre Baró, amb càrrec a l'exercici 
2022. 

23. – (20010019) Del gerent del districte de Nou Barris, de 30 d'abril de 2022, que cancel·la 
i/o retorna a Caritas Diocesana de Barcelona la garantia definitiva d'import 2.000,00 
euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al servei de 
suport a les famílies de la Zona Nord, amb mirada comunitària, amb càrrec a l'exercici 
2022. 

24. – (20220171) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 5 de 
maig de 2022, que adjudica a Esri España Soluc. Geoespaciales, SL el contracte relatiu 
a la renovació anual de les llicències del Sofware ArcGis Desktop i Online, per a 
l'exercici 2022, i per un import de 8.090,06 euros (IVA inclòs). 
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25. – (20190398) De la gerent municipal, de 6 de maig de 2022, que prorroga per un 
període comprès des del 21.05.2022 fins al 20.05.2024, el contracte relatiu als serveis 
de suport en el desenvolupament i la coordinació del projecte EDEC d'educació 
econòmica transformadora per a persones vulnerables, per als exercicis 2022-2024, i 
per un import de 197.076,00 euros (IVA inclòs). 

26. – (34/20) De la gerent municipal, de 6 de maig de 2022, que prorroga per un període 
comprès des del 2.06.2022 fins a l'1.06.2024, el contracte relatiu al subministrament 
de mobiliari, material i equips de so i gravació, així com el seu muntatge i 
desmuntatge, per als plenaris del Consell Escolar Municipal de Barcelona, adjudicat a 
Iniciatives Events, SL, per als exercicis 2022-2024, i per un import de 15.004,00 euros 
(IVA inclòs). 

Acords de la Comissió de Govern de 21 d'abril de 2022

27. – (21001436) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 21001436, que té per objecte 
la contractació dels "Serveis de secretaria tècnica per la innovació social de l'Àrea de 
Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI a l'Ajuntament de Barcelona", a 
l'empresa DELOITTE CONSULTING, SL, perquè la justificació presentada no explica 
satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats pel licitador atès que 
aquesta és incomplerta i comporta una modificació de la seva oferta, d'acord amb el 
que s'estableix a l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 28 de novembre, de contractes 
del sector públic i la jurisprudència dels tribunals contractuals (Resolució del TACRC 
núm. 1353/2020 i Resolució 726/2019, entre d'altres). ADJUDICAR l'esmentat 
contracte a l'empresa SETTING CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS, amb NIF B58520339, 
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 
934.928,46 euros IVA inclòs, dels quals 772.668,15 euros corresponen al preu net i 
162.260,31 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 233.732,10 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23031 
0200; un import (IVA inclòs) de 233.732,12 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23031 0200; un import (IVA inclòs) de 
233.732,12 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23031 0200; un import (IVA inclòs) de 233.732,12 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23031 0200. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
38.633,41 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 al senyor Lluís Torrens Melich. ALLIBERAR 
la quantitat de 164.987,39 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i 
retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
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següent: un import (IVA inclòs) de 41.246,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2025 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23031 0200; un import (IVA inclòs) de
41.246,84 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23031 0200; un import (IVA inclòs) de 41.246,84 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23031 0200; un 
import (IVA inclòs) de 41.246,84 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23031 0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

28. – (21002909L01) ADJUDICAR el contracte núm. 21002909L01, que té per objecte els 
"Serveis de valoració tècnica ex ante dels projectes admesos a les convocatòries de 
subvencions en l'àmbit de la Cooperació per a la Justícia Global (Programes A i B)" a 
ICG INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN Y GESTION SL amb NIF B81600686 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 113.921,50 euros IVA inclòs, dels quals 94.150,00 euros corresponen al preu net i 
19.771,50 euros a l'IVA i d'acord amb els següents preus unitaris ofertats: Valoració de 
projecte de cooperació anual, 235,00 euros. Valoració de projecte de cooperació 
pluriennal, 258,00 euros. Valoració de projecte a ciutats específiques anuals, 235,00 
euros. Valoració de projecte a ciutats específiques pluriennal, 258,00 euros. Estudi de 
les al·legacions dels projectes, 50,00 euros. Estudi de les reformulacions dels 
projectes, 30,00 euros. Tasques de coordinació i gestió, 48,00 euros. DISPOSAR a favor 
de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 56.960,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23291 0200; un import (IVA inclòs) de 56.960,75 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23291 0200. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. FIXAR l'import de la 
garantia definitiva en 4.707,50 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 al 
Sr. David Llistar Bosch. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

29. – (21002909L02) ADJUDICAR el contracte núm. 21002909L02, que té per objecte els 
"Serveis de valoració tècnica ex ante dels projectes admesos a les convocatòries de 
subvencions en l'àmbit de l'Educació per a la Justícia Global (Programa C)" a AVANZIA 
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO, SL amb NIF B84464205 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 91.355,00 euros 
IVA inclòs, dels quals 75.500,00 euros corresponen al preu net i 15.855,00 euros a 
l'IVA i d'acord amb els següents preus unitaris ofertats: Valoració de projecte 
d'educació anual, 208,00 euros. Valoració de projecte d'educació pluriennal, 230,00 
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euros. Estudi de les al·legacions dels projectes, 48,00 euros. Estudi de les 
reformulacions dels projectes, 30,00 euros. Tasques de coordinació i gestió, 48,00 
euros. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 45.677,50 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23291 0200; un 
import (IVA inclòs) de 45.677,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23291 0200. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 3.775,00 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 al Sr. David Llistar Bosch. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

30. – (20000589-002) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.06.2022 fins al 
31.05.2023, el contracte 20000589-002 que té per objecte "la gestió del Servei per 
Adolescents i Famílies (SAIF)", adjudicat a l'empresa FUNDACIO ACCIO SOCIAL 
INFANCIA, amb NIF G65212789, per un import total de 831.079,18 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 
484.796,19 euros, IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23222 0200. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 346.282,99 euros, IVA exempt, amb càrrec a 
l'exercici 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0200, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

31. – (17004693-003) APROVAR, de conformitat amb l'article 29.4 LCSP, la continuïtat del 
contracte 17004693-003 que té per objecte "la gestió del Programa Noves Famílies:
Acompanyament al Reagrupament Familiar per a persones estrangeres", atès que 
s'està tramitant la licitació mitjançant procediment obert i harmonitzat del nou 
contracte (22000208), adjudicat a l'empresa PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS 
SOCIALS, amb NIF B59960526, 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 25 
d'abril de 2022 fins el 24 de gener de 2023, per un import màxim de 527.371,06 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 total de 
527.371,06 euros (IVA inclòs), amb el desglossament següent: un import de 
482.005,81 euros amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 438.187,10 euros i 
import IVA de 43.818,71 amb tipus impositiu 10,00% a l'aplicació pressupostària 
D/22731/23161 0200; un import de 45.365,25 euros amb càrrec a l'exercici 2023 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
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import net de 41.241,14 euros i import IVA de 4.124,11 amb tipus impositiu 10,00% a 
l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0200, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2023. NOTIFICAR d'aquest acord a l'empresa 
adjudicatària. 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. 

32. – (21003673) ADJUDICAR el contracte núm. 21003673, que té per objecte "Serveis per a 
joves i adolescents de l'Espai Jove Garcilaso: PIJ, Intercanviador, Projecte Musical-
audiovisual i complementaris de l'Espai Jove Garcilaso del Districte de Sant Andreu a 
l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació publica sostenible." a 
ATLANTIC PONTE 2000 SLU amb NIF B70232012 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 732.714,40 euros IVA inclòs, dels quals 
666.104,00 euros corresponen al preu net i 66.610,40 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor 
de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 120.446,21 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0609; un import (IVA inclòs) de 366.357,20 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23222 0609; un import (IVA inclòs) de 245.910,99 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 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 
33.305,20 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. 
ALLIBERAR la quantitat de 41.173,82 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la 
licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 6.768,30 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0609; un 
import (IVA inclòs) de 20.586,91 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0609; un import (IVA inclòs) de 13.818,61 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23222 0609. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Mònica 
Cano Baselga, tècnica de Gestió i Planificació adscrita a la Direcció del Servei a les 
Persones i al Territori del Districte de Sant Andreu. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

33. – (19C00017) AUTORITZAR la reducció del cànon de l'any 2021 de la concessió 
19C00017, que té per objecte l'explotació del bar-cafeteria del Casal d'Entitats Mas 
Guinardó, a la mercantil GERMAMARIN SL, amb NIF B64934151, en virtut dels en 
virtut dels art. 205.2.b) i 290 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per un import de 976,84 euros. atès la impossibilitat d'obrir 
l'establiment en determinats dies o horaris degut a les restriccions derivades de la 
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crisi del COVID-19, tal i com detalla l'informe tècnic de 10 de novembre de 2021. 
APROVAR la liquidació final del cànon corresponent a l'exercici 2021 a favor de 
l'Ajuntament per un import de 5.023,16 euros. NOTIFICAR el present acord al 
contractista. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

34. – (21004872) ADJUDICAR el contracte núm. 21004872, que té per objecte la "Gestió i 
dinamització del Centre Cívic Torre Llobeta, amb mesures de contractació pública 
sostenible" a ESPORT3 SERVEIS ALTERNATIUS SL amb NIF B62068713 de conformitat 
amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha 
presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 638.526,19 euros 
IVA inclòs, dels quals 527.707,60 euros corresponen al preu net i 110.818,60 euros a 
l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 75.223,62 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0608; un 
import (IVA inclòs) de 319.263,09 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0608; un import (IVA inclòs) de 244.039,48 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0608. 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 26.385,38 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. Mercè Garcia del Estal. ALLIBERAR la quantitat de 
6.403,81 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 913,95 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0608; un import (IVA inclòs) de 3.201,91 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0608; un import (IVA inclòs) de 2.287,95 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0608. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 28 d'abril de 2022

35. – (20229203) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Gestió dels serveis d'infància-
ludoteques del Districte de Sants- Montjuïc amb objectius d'eficiència social", amb 
núm. de contracte 22000555, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.498.388,00 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat d'1.840.921,10 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 1.362.170,91 euros i import 
de l'IVA de 136.217,09 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 317.282,84 
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euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23212 0603, un import (IVA inclòs) de 526.625,22 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603, un 
import (IVA inclòs) de 526.625,22 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603, un import (IVA inclòs) de 127.854,72 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23212 0603; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

36. – (18000516-004) PRORROGAR per un període comprès des del 01.05.2022 fins el 
31.05.2022, el contracte 18000516-004 que té per objecte "Gestió serveis joves i 
adolescents Espai Jove Garcilaso, amb mesures de contractació responsable", 
adjudicat a l'empresa INICIATIVES I PROGRAMES,S.L., amb NIF B59545913, per un 
import total de 30.716,07 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 30.716,07 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 27.923,70 euros i import IVA de 2.792,37 amb tipus impositiu 10% a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0609. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

37. – (2022-0032) APROVAR el conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Universitat de Barcelona per regular la col·laboració d’ambdues institucions en 
projectes que promoguin la relació entre la comunitat universitària i de recerca i la 
ciutat, amb una durada de quatre anys a comptar des del 16 de maig de 2022 i 
prorrogable per un nou període de la mateixa durada. FACULTAR el Tinent d’Alcaldia 
de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, l’Im. Sr. Jordi 
Martí Grau, per a la signatura de l'esmentat conveni marc, així com la de tots aquells 
documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura 
i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 5 de maig de 2022

38. – (20220108) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’entitat ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL CLÍNIQUES DENTALS DE CATALUNYA (AECAD), 
amb NIF G65396244, per al desenvolupament d’avantatges econòmics als titulars de 
la Targeta Rosa i Targeta Barcelona Solidària per reduir les desigualtats socials en salut 
bucodental, vigent des del dia següent a la seva formalització i durant un termini de 
dos anys i es podrà prorrogar expressament fins un màxim de dos anys per acord de 
les parts, manifestat expressament amb un mes d’antelació a la data de finalització de 
la vigència. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, quarta tinenta d’Alcaldia i 
regidora de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI per a la 
signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots els documents que se’n 
derivin. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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39. – (22000128) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei per a la gestió de 
l’Escola Municipal de Segones Oportunitats de Barcelona (em2o), amb mesures de 
contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 22000128, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, sotmès a regulació 
harmonitzada, amb un pressupost base de licitació de 1.757.581,57 euros (IVA inclòs) i 
un valor estimat de 3.441.989,92 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 d'1.757.581,57 euros IVA inclòs, dels quals 
1.565.613,48 euros corresponen a l'import net i 191.968,09 euros corresponen a l'IVA 
amb diversos tipus impositius, i amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/22719/32627/0800 amb el desglossament següent: de l'exercici pressupostari de 
l'any 2022 un import de 377.891,02 euros IVA inclòs: import net 328.569,39 euros i 
import de l'IVA de 49.321,63 euros; de l'exercici pressupostari de l'any 2023 un import 
de 864.619,17 euros IVA inclòs: import net 769.881,49 euros i import de l'IVA de 
94.737,68 euros; de l'exercici pressupostari de l'any 2024 un import de 515.071,38 
euros IVA inclòs: import net de 467.162,60 euros i import de l'IVA de 47.908,78 euros, 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors 
a l'actual; DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports.

40. – (2022-0051) APROVAR el conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació 
per a la Universitat Oberta de Catalunya per regular la col·laboració d’ambdues 
institucions en projectes que promoguin la relació entre la comunitat universitària i de 
recerca i la ciutat, amb una durada de quatre anys a comptar des del 16 de maig de 
2022 i prorrogable per un nou període de la mateixa durada. FACULTAR el Tinent 
d’Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, 
l’Im. Sr. Jordi Martí Grau, per a la signatura de l'esmentat conveni marc, així com la de 
tots aquells documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

41. – (2022-0052) APROVAR el conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Universitat Autònoma de Barcelona per regular la col·laboració d’ambdues 
institucions en projectes que promoguin la relació entre la comunitat universitària i de 
recerca i la ciutat, amb una durada de quatre anys a comptar des del 16 de maig de 
2022 i prorrogable per un nou període de la mateixa durada. FACULTAR el Tinent 
d’Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, 
l’Im. Sr. Jordi Martí Grau, per a la signatura de l'esmentat conveni marc, així com la de 
tots aquells documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

42. – (2022-0054) APROVAR el conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Universitat Pompeu Fabra per regular la col·laboració d’ambdues institucions en 
projectes que promoguin la relació entre la comunitat universitària i de recerca i la 
ciutat, amb una durada de quatre anys a comptar des del 16 de maig de 2022 i 
prorrogable per un nou període de la mateixa durada. FACULTAR el Tinent d’Alcaldia 
de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, l’Im. Sr. Jordi 
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Martí Grau, per a la signatura de l'esmentat conveni marc, així com la de tots aquells 
documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura 
i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 12 de maig de 2022

43. – (21002909L03) ADJUDICAR el contracte núm. 21002909L03, que té per objecte la 
"Revisió de la memòria tècnica i econòmica i documents justificatius de projectes de 
convocatòria de subvenció i de subvencions directes atorgades per la Direcció de 
Justícia Global i Cooperació Internacional" a TECUM CONSULTORIA EN PROGRAMES 
DE DESENVOLUPAMENT, SL amb NIF B62522164 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 199.468,50 euros IVA inclòs dels 
quals 164.850,00 euros corresponen al preu net i 34.618,50 euros a l'IVA i d'acord 
amb els següents preus unitaris ofertats: Revisió dels informes de seguiment 
(memòria tècnica i memòria econòmica) dels projectes pluriennals de subvencions 
ordinàries (primers informes de seguiment-1r IS): 285 euros (sense IVA) Revisió dels 
informes de seguiment (memòria tècnica i memòria econòmica) dels projectes 
pluriennals de subvencions ordinàries (altres - IS): 333 euros (sense IVA) Revisió dels 
informes finals (memòria tècnica i memòria econòmica) dels projectes anuals de 
subvencions ordinàries: 285 euros (sense IVA) Revisió dels últims informes de 
seguiment (memòria tècnica i memòria econòmica) + informes finals (memòria 
tècnica) dels projectes pluriennals de convocatòries: 445 euros (sense IVA) Revisió 
dels informes de seguiment (memòria tècnica i memòria econòmica) dels projectes 
pluriennals de subvencions directes (primers informes de seguiment-1r IS directes): 
244 euros (sense IVA) Revisió dels informes finals (memòria tècnica i memòria 
econòmica) dels projectes anuals de subvencions directes: 244 euros (sense IVA) 
Revisió dels últims informes de seguiment (memòria tècnica i memòria econòmica) + 
informes finals (memòria tècnica) dels projectes pluriennals de subvencions directes: 
340 euros (sense IVA) Estudi de les modificacions: 47 euros (sense IVA) Tasques de 
coordinació i gestió: 43 euros (sense IVA). DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 99.734,25 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23291 0200; un import (IVA inclòs) de 99.734,25 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23291 
0200. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost posterior a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 8.242,50 
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 David Llistar Bosch. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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44. – (20210340-22XC0066) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la Fundació privada Ramon Martí i Bonet contra la ceguera en l’àmbit de 
facilitar l’accés a la salut ocular a les persones derivades des de serveis socials amb 
informe de risc de vulnerabilitat, beneficiàries de la targeta solidària i la targeta rosa 
amb una vigència de 18 mesos des del dia següent a la seva formalització, prorrogable 
expressament fins un màxim de dos anys per acord de les parts. FACULTAR la Ima. Sra. 
Laura Pérez Castaño, Regidora de l’Àrea de Drets Socials per a la signatura de 
l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. DONAR 
compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

45. – (2022-0055) APROVAR el conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Universitat Politècnica de Catalunya per regular la col·laboració d’ambdues 
institucions en projectes que promoguin la relació entre la comunitat universitària i de 
recerca i la ciutat, amb una durada de quatre anys a comptar des del 16 de maig de 
2022 i prorrogable per un nou període de la mateixa durada. FACULTAR el Tinent 
d’Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, l’Im. Sr. Jordi Martí Grau, per a la 
signatura de l'esmentat conveni marc, així com la de tots aquells documents que se'n 
derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

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:

1. – (M1923/3843) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acoda: Que l’Ajuntament 
de Barcelona iniciï les negociacions amb la Generalitat de Catalunya per implementar 
el model Barnahus en un centre a la ciutat. 

Intervenen les Sres. i el Sr.: Gassol, Munté, Guilarte, Ramírez, Parera, Barceló i Pérez.
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Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Valents i 
regidor/a no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea.

APROVADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

2. – (M1923/3851) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern 
impulsi un pla de suport a les entitats del tercer sector social que reben derivacions 
d’usuaris dels serveis socials, el pla haurà de comportar: - Subvencions bianuals, tal i 
com permet la normativa. - Una taula estable de coordinació de cada districte que, 
amb freqüència mensual, aplegui a les entitats que reben derivacions dels serveis 
socials, els serveis socials de cada districte i a la gerència per poder establir 
col·laboracions i/o exposar necessitats concretes. - En el cas de les entitats que 
distribueixen materials de primera necessitat de manera periòdica, la possibilitat 
d’acreditar vehicles i/persones per poder carregar i descarregar. 

Intervenen les Sres. i el Sr.: Munté, Benedí, Guilarte, Ramírez, Parera, Barceló i 
Fuertes.

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

REBUTJADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

3. – (M1923/3831) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern 
Municipal a: PRIMER: Incorporar la figura professional d'un intèrpret de Llengua de 
signes a la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona o, si no és possible en aquests 
moments, estudiar la viabilitat jurídica i econòmica per dur a terme la prestació 
d'aquest servei a través de la contractació pública d'empresa externa o la subscripció 
d'un conveni amb una associació o federació que pugui oferir aquest servei de manera 
continuada; de manera que el col·lectiu afectat pugui fer les funcions de comunicació 
en les seves relacions amb la corporació local. SEGON: Possibilitar a les persones amb 
discapacitat auditiva la realització de gestions i tràmits en igualtat de condicions als 
serveis i dependències municipals. TERCER: Tenir la presència d'intèrpret de Llengua 
de signes tant als Plens de la corporació, com als actes institucionals organitzats per 
l'Ajuntament de Barcelona, possibilitant a tots els veïns la seva participació real i 
integrada en aquests. QUART: Incloure al Pla de Formació destinat als empleats 
públics de l'Ajuntament tant l'aprenentatge inicial de la Llengua de signes com el seu 
perfeccionament, i realitzar accions de foment i sensibilització quant a la necessitat de 
formació i ús per part d'aquests. CINQUÈ: Que en els procediments de selecció de 
l'Ajuntament de Barcelona es valori de manera justa i equitativa el coneixement 
acreditat de Llengua de signes. SISÈ: Incloure jocs a la Llengua de signes als parcs 
infantils per fomentar el coneixement de la mateixa entre els nens del nostre 
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municipi. SETÈ: Que s'estudiï la possibilitat que tot el contingut audiovisual provinent 
de l'Ajuntament de Barcelona sigui subtitulat, inclosa la retransmissió en directe dels 
Plens Municipals. VUITÈ: Instar la Generalitat de Catalunya i la resta d'administracions 
públiques a realitzar les accions necessàries per facilitar l'accés i la comunicació de les 
persones amb algun tipus de discapacitat auditiva als serveis públics dependents 
d'aquestes administracions.

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/3831) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern 
Municipal a: PRIMER: Incorporar la figura professional d'un intèrpret de Llengua 
de signes a la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona o, si no és possible en aquests 
moments, estudiar la viabilitat jurídica i econòmica per dur a terme la prestació 
d'aquest servei a través de la contractació pública d'empresa externa o la 
subscripció d'un conveni amb una associació o federació que pugui oferir aquest 
servei de forma continuada; de manera que el col·lectiu afectat pugui fer les 
funcions de comunicació en les seves relacions amb la corporació local. SEGON: 
Possibilitar a les persones amb discapacitat auditiva la realització de gestions i 
tràmits en igualtat de condicions als serveis i dependències municipals. TERCER: 
Tenir la presència progressiva d'intèrpret de Llengua de signes tant als Plens de la 
corporació, com als actes institucionals organitzats per l'Ajuntament de Barcelona, 
possibilitant a tots els veïns la seva participació real i integrada en aquests. 
QUART: Incloure al Pla de Formació destinat als empleats públics de l'Ajuntament 
tant l'aprenentatge inicial de la Llengua de signes com el seu perfeccionament, i 
realitzar accions de foment i sensibilització quant a la necessitat de formació i ús 
per part d'aquests. CINQUÈ: Que s'estudiï la possibilitat que en els procediments 
de selecció de l'Ajuntament de Barcelona es valori de forma justa i equitativa el 
coneixement acreditat de Llengua de signes. SISÈ: Que s'estudiï la possibilitat que 
s'incloguin jocs en la Llengua de signes als parcs infantils per fomentar-ne el 
coneixement entre els infants del nostre municipi. SETÈ: Que s'estudiï la 
possibilitat que tot el contingut audiovisual provinent de l'Ajuntament de 
Barcelona sigui subtitulat, inclosa la retransmissió en directe dels Plens 
Municipals. VUITÈ: Instar la Generalitat de Catalunya i la resta d'administracions 
públiques a realitzar les accions necessàries per facilitar l'accés i la comunicació de 
les persones amb algun tipus de discapacitat auditiva als serveis públics 
dependents d'aquestes administracions. 

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

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

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT

Del Grup Municipal Valents:
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4. – (M1923/3846) Instem al Govern Municipal a que des de la Regidoria de Salut s’insti a 
les regidories competents a iniciar el procediment per al tancament de tots els clubs 
de cànnabis de la Ciutat. 

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

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

REBUTJADA

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Partit Popular:

5. – (M1923/3854) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar la 
Generalitat de Catalunya a dictar una instrucció per tal de donar compliment a la 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a impartir al menys 
un 25% d’hores lectives en castellà a tots els alumnes de Catalunya. 

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

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

REBUTJADA

c) Precs

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

6. – (M1923/3852) Que el govern municipal ens faciliti un calendari on figurin les dates 
d’inici i final de les substitucions de les gespes artificials de cadascun dels camps de 
futbol municipals previstos enguany, on es mostri també el nombre de clubs i equips 
afectats pel procés d’obres i que s’incorpori també una previsió d’espais alternatius 
on desenvolupar la seva activitat en cas d’endarreriment de les mateixes un cop 
s’iniciï la temporada 2022-2023. Preguem que se’ns faciliti també còpia per escrit 
durant el transcurs de la Comissió. 

Intervenen: la Sra. Vila i el Sr. Escudé.

ACCEPTAT
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7. – (M1923/3853) Que el govern replantegi la zona d’influència de les escoles bressol 
municipals per tal que en la propera preinscripció del curs 2023-2024 sigui la 
proximitat al domicili i no pas el districte municipal el que es tingui en compte per 
atorgar la puntuació per proximitat. 

Intervenen: la Sra. Munté  i el Sr. González.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

8. – (M1923/3829) Que el Govern Municipal insti l'AMB a vetllar i exigir el compliment de 
les normes vigents, que permeten l'accés a les persones amb algun tipus de 
discapacitat visual acompanyades dels gossos guia en el transport públic del taxi, 
perquè no es produeixi rebuig algun per part del conductor d'aquest taxi, impedint 
així la discriminació de les persones amb algun tipus de discapacitat visual en el seu 
dret a desplaçar-se.

Intervenen els Srs.: Sierra i Riera.

ACCEPTAT

De Regidora no adscrita:

9. – (M1923/3847) Instem el Govern Municipal a augmentar les mesures d’atenció social a 
les persones sense llar que sobreviuen al carrer a la zona del Paral·lel (des de la zona 
de Plaça Espanya fins el port). 

Intervenen les Sres.: Barceló i Fuertes.

ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/3835) Quines accions està duent a terme l’Ajuntament de Barcelona per 
combatre la pressió estètica que pateixen dones i homes, especialment en 
l’adolescència? 

Intervenen les Sres.: Alamany i Tarafa.

ES DÓNA PER TRACTADA

11. – (M1923/3836) Quin és l’impacte real en la ciutadania de les polítiques del temps 
dutes a terme per l’Ajuntament de Barcelona en els darrers anys? 
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Intervenen les Sres.: Gassol i Pérez.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

12. – (M1923/3834) Quina és la raó per la qual l'Ajuntament de Barcelona no ha adquirit 
l'edifici del carrer Llenguadoc número 74-76 per destinar-lo a habitatge social?

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

ES DÓNA PER TRACTADA

13. – (M1923/3855) Quina és la valoració que fa el govern municipal del bonus cultura i 
quina és la seva previsió de futur? 

Intervenen els Srs.: Ramírez i Marcé.

ES DÓNA PER TRACTADA

14. – (M1923/3856) Per quins motius no s’ha procedit a la museïtzació de les restes 
arqueològiques trobades sota el Mercat de Sant Antoni? 

Intervenen els Srs.: Ramírez i Martí.

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/3837) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició amb número de 
registre (M1923/1614) atesa a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports en data 
19 de gener de 2021 amb el següent contingut: “(M1923/1614) La Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER.- Instar el Govern municipal a desplegar les 
mesures necessa`ries per tal de garantir l’accés de les persones discapacitades a la 
totalitat de les instal·lacions esportives municipals. SEGON.- Implementar una tarifa 
bonificada que faciliti l’accés de les persones amb un elevat grau de discapacitat a 
aquests equipaments esportius, sense tenir únicament en consideració disposar de la 
targeta rosa, tal i com ja s’ha fet des de l’ICUB en el cas dels equipaments culturals.” 

Intervenen: la Sra. Alamany i el Sr. Escudé.

ES DÓNA PER TRACTAT
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VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

Única. – La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Adherir-nos, com a 
Ciutat Amigable de les Persones Grans al “Manifiesto para facilitar el acceso y usos de 
las tecnologías digitales a las personas mayores” impulsat per Asociación de Usuarios 
de Internet i el comitè de impulso del #DIADEINTERNET. Segon.- Donar suport al 
decàleg de mesures contemplades en aquest manifest:. 1) Promoure unes actituds 
socials que parteixin del respecte ple a la seva dignitat, llibertat, interessos, 
preferències i al dret que els empara a tenir una participació i una vida social efectiva 
de manera que les persones grans i les persones amb discapacitat, estiguin 
contextualitzades a la Societat Digital, de manera que puguin ocupar el paper que els 
correspon, en igualtat de condicions. 2) Respectar i fer complir el que ja s'ha aprovat 
tant a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat així 
com a la legislació espanyola i a la de la Unió Europea respecte a les obligacions 
d'accessibilitat i absència de barreres en els dispositius, aplicacions i serveis que 
conformen les tecnologies digitals. 3) Promoure, incentivar i defensar que els 
dispositius, productes, aplicacions i serveis tecnològics siguin accessibles per a totes 
les persones, amb una atenció especial a Internet, perquè mantingui el disseny 
universal i accessible per a qualsevol tipus de persona gran i/o persona amb 
discapacitat i que els proporcioni les mateixes facilitats que a la resta de la població. 4) 
Desenvolupar iniciatives i plans d'ajuts públics per dotar les persones grans dels 
coneixements i les habilitats necessaris perquè puguin utilitzar de manera 
independent les eines digitals: dispositius, aplicacions i serveis i poder garantir així 
una experiència d'ús igualitària. Donar suport i impulsar les activitats als equipaments 
de proximitat municipal perquè les persones grans adquireixin autonomia en totes les 
facetes de la realitat digital. 5) Promoure l'ús segur de les tecnologies digitals per a les 
persones gran dotant-los dels coneixements i les habilitats necessàries, amb projectes 
i campanyes de conscienciació específiques en matèria de ciberseguretat, que 
incrementin el nivell de protecció davant les amenaces d'Internet i els ajudin a 
prevenir possibles ciberincidents. 6) Invertir en anàlisis, estudis i investigació per 
anticipar-se i donar resposta adequada a les demandes i necessitats de les persones 
grans a la societat digital, dotant-los d'un finançament realista a través de plans 
d'ajuda concrets. 7) Potenciar la importància del talent i l'experiència sènior per 
donar-los cabuda a la societat buscant fórmules, a través de les tecnologies digitals, 
perquè les persones grans puguin continuar aportant talent i experiència. 8) Evitar la 
discriminació i els biaixos algorítmics per raons d’edat o discapacitat en les noves 
aplicacions d’intel·ligència artificial. Fomentar els algoritmes socials amb criteris ètics, 
responsables i d’inclusió que serveixen d’orientació i marc de prescripció de manera 
que la intel·ligència artificial tingui un aspecte social. 9) Prestar una atenció especial a 
les noves reformes legislatives sobre les tecnologies digitals, donant -les suport i 
proporcionant -los els recursos adequats que els facin viables i efectius per a les 
persones grans i a les persones amb discapacitat. 10) Promoure els plans específics 
d’ajuda i formació per fomentar i facilitar l’ús de les tecnologies per part de les 
persones grans i persones amb discapacitat. Tercer.- Manifestar el compromís de 
seguir treballant per exigir les entitats financeres l’atenció personalitzada a les 
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persones grans i/o persones amb discapacitat que ho necessitin, d’acord amb els 
posicionaments del CAGG, les entitats de les persones amb discapacitat i de 
consumidors de Barcelona. 

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

APROVADA

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 12.15 h.
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