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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

Sessió de 18 de gener de 2022

ACTA

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
de la Ciutat, el 18 de gener de 2022, s’hi reuneix la COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, 
CULTURA I ESPORTS, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Ima. Sra.  Regidora 
Laura Pérez Castaño. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Joan Ramon Riera 
Alemany, Jordi Martí Grau, Lucía Martín González, Gemma Tarafa Orpinell, Francesc 
Xavier Marcé Carol, David Escudé Rodríguez, Montserrat Benedí i Altés, Eva Baró i 
Ramos, Elisenda Alamany i Gutiérrez, Gemma Sendra i Planas, Neus Munté i 
Fernández, Ferran Mascarell i Canalda, Francisco Sierra López, Óscar Ramírez Lara, 
Óscar Benítez Bernal i María Magdalena Barceló Verea, assistits per l'assessora 
jurídica, la Sra. Teresa Ordóñez Rivero, que actua per delegació del secretari general i 
que certifica.

També hi són presents els Ims. Srs. Jordi Rabassa Massons i Pau Gonzàlez Val, 
Regidors del Grup Municipal de Barcelona en Comú, la Ima. Sra. Marina Gassol i 
Ventura, Regidora del Grup municipal d'ERC, la Ima. Sra. Francina Vila i Valls, Regidora 
del Grup Municipal de Junts per Catalunya i la Sra. Sonia Fuertes Ledesma, 
Comissionada d'Acció Social.

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 09.35 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 14 de 
desembre 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. – (418/18) De la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 9 de novembre de 2021, que aprova el plec de clàusules administratives 
particulars, la modificació del lot 1 de l'acord marc per a l'homologació/designació 
d'entitats i fixació de les condicions dels successius contractes de serveis d'acolliment i 
suport per a persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional, relatiu al 
servei d'acolliment d'habitatges temporals i d'intervenció especialitzada per a
persones soles o parelles, en relació a la qual han estat homologades les entitats 
següents: 1. Fundació Privada Ficat, 2. Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, 3. 
Fundació Iniciatives Solidàries, 4. Filles de la Caritat Fundació Social Llar de Pau, 5. 
Fundació Benallar, 6. Associació Prohabitatge, 7. Associació Catalana per a la 
Integració d'Homoxexuals, Bisexuals i Transexuals immigrants, per a l'exercici 2021, i 
per un import que suposa un increment de 224.648,38 euros (IVA exempt). 

2. – (418/18) De la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 9 de novembre de 2021, que aprova el plec de clàusules administratives 
particulars, la modificació del lot 2 de l'acord marc per a l'homologació/designació 
d'entitats i fixació de les condicions dels successius contractes de serveis d'acolliment i 
suport per a persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional, relatiu al 
servei d'acolliment d'habitatges temporals i d'intervenció especialitzada per a 
persones soles o parelles, en relació a la qual han estat homologades les entitats 
següents: 1. Fundació Privada Ficat, 2. Fundació Benallar, 3. Filles de la Caritat 
Fundació Social Llar de Pau, 4. Fundació Iniciatives Solidàries, 5. Asociación Fundación 
Católica Española de Migración, 6. Associació Prohabitatge, per a l'exercici 2021, i per 
un import que suposa un increment de 179.607,38 euros (IVA exempt). 

3. – (418/18) De la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 9 de novembre de 2021, que aprova el plec de clàusules administratives 
particulars, la modificació del lot 3 de l'acord marc per a l'homologació/designació 
d'entitats i fixació de les condicions dels successius contractes de serveis d'acolliment i 
suport per a persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional, relatiu al 
servei d'acolliment d'habitatges temporals i d'intervenció especialitzada per a 
persones soles o parelles, en relació a la qual han estat homologades les entitats 
següents: 1. Fundació Benallar, 2 Filles de la Caritat Fundació Social Llar de Pau, 3. 
Asociación Fundación Católica Española de Migración, 4. Associació Catalana per a la 
Integració d'Homosexuals, Bixexuals i Transexuals Immigrants, per a l'exercici 2021, i 
per un import que suposa un increment de 111.281,20 euros (IVA exempt). 

4. – (20172055) De la gerent del districte de Gràcia, de 10 de novembre de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Iniciatives i Programes, SL la garantia definitiva d'import 
11.753,26 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al 
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servei d'animació i dinamització del casal infantil i l'espai adolescent del CC La Sedeta i 
casal infantil de l'escola Rius i Taulet, amb càrrec a l'exercici 2021. 

5. – (20229202) De la gerent municipal, de 23 de novembre de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu a la gestió, dinamització i coordinació del servei InfoJove de l'Edifici 
Transformadors del districte de l'Eixample, durant l'any 2022, amb càrrec a l'exercici 
2022, i per un pressupost base de licitació de 130.104,02 euros (IVA inclòs). 

6. – (2021-0150) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 23 de 
novembre de 2021, que adjudica a Asoc. La Periférica el contracte relatiu als serveis 
de suport per a l'elaboració d'un sociograma que reflecteixi qualitativament l'estat 
social de la Zona Centre de Sants-Montjuïc, lot 1: Producció de coneixement, estudis i 
diagnòstics de l'acord marc: contractació dels serveis de suport a processos 
comunitaris, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 2.580,93 euros (IVA 
inclòs). 

7. – (0006/19) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 23 de 
novembre de 2021, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la 
licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al treball de camp de l'enquesta 
d'Interculturalitat a Barcelona 2021, com a contractació basada de l'acord marc per a 
la contractació dels serveis per a la realització d'enquestes de l'opinió pública i altres 
serveis anàlegs, per als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 
40.641,00 euros (IVA inclòs). 

8. – (20200148) De la gerent municipal, de 23 de novembre de 2021, que prorroga per un 
període comprès des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2022, el 
contracte relatiu a la gestió, la coordinació i la dinamització del Casal de gent gran 
Penitents del districte de Gràcia adjudicat a Iniciaitves i Programes, SL, per a l'exercici 
2022, i per un import de 57.089,44 euros (IVA inclòs). 

9. – (20210467) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 24 de novembre de 2021, que adjudica a la Fund. Universitària Balmes de Vic el 
contracte relatiu a l'elaboració d'estudi diganòstic sobre infància, adolescència i 
diversitat de gènere, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 18.149,40 euros. 

10. – (3501/2019) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 24 de novembre de 2021, 
que autoritza la substitució del dipòsit de garantia del contracte relatiu a les obres del 
projecte executiu de la pista provisional de Hoquei patins a La Sagrera constituït a 
Tresoreria Municipal per Oserma 1992 Obras y Servicios, SL i, un cop dipositat el nou 
aval, cancel·lar i retornar el dipòsit de garantia per un import de 277,83 euros, 
constituït el 4 de febrer de 2020, mitjançant retenció en el preu. 

11. – (2113/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 24 de novembre de 2021, 
que adjudica a QSL Serveis Culturals, SL el contracte relatiu a la gestió del servei 
d'interculturalitat del districte de Sant Andreu, per als exercicis 2021-2022, i per un 
import de 16.312,86 euros. 
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12. – (2041/2021) De la gerent municipal, de 25 de novembre de 2021, que adjudica a QSL 
Serveis Culturals, SL el contracte relatiu a la gestió i dinamització del Servei 
d'Interculturalitat del districte de Sant Andreu, per als exercicis 2021-2023, i per un 
import de 204.631,40 euros (IVA inclòs). 

13. – (20200173) Del gerent del districte de Gràcia, de 25 de novembre de 2021, que 
prorroga per un període de dotze mesos, comprès des de l'1.01.2022 fins al 
31.12.2022, el contracte relatiu a la dinamització i gestió de l'acció musical del bucs 
d'assaig de la Sedeta adjudicat a Coordinadora Activitat Grups Rock de la Sedeta, per a 
l'exercici 2022, i per un import de 35.441,49 euros (IVA inclòs). 

14. – (0922/18) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 25 de 
novembre de 2021, que anul·la part de l'autorització i disposició de la despesa per un 
import de 3.185,88 euros del contracte relatiu a la dinamització del procés participatiu 
del Pla d'Actuació Municipal 2020-2023 amb pressupost participatiu al districte de 
Ciutat Vella (Procés PAM 1) adjudicat a Raons Públiques, SCCL, amb càrrec a l'exercici 
2021. 

15. – (20210459) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 25 de novembre de 2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició 
de la despesa per un import de 12.577,95 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al 
suport i acompanyament e l'organització de la proposta de formació en salut mental 
adreçada a la plantilla municipal adjudicat al Sr. Juan Frígols Fernández, amb càrrec als 
exercicis 2021-2022. 

16. – (s/n) Del gerent del districte de Nou Barris, de 26 de novembre de 2021, que adjudica 
a Mas Retina el contracte relatiu al servei de dinamització d'activitats entorn el 
Festival de Fotografia sobre Drets Humans i Justícia Global de Barcelona, per als 
exercicis 2021-2022, i per un import de 3.585,00 euros. 

17. – (20210513) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 26 de novembre de 2021, que adjudica a la Sra. Roser Solà Morales Capdevila el 
contracte relatiu a l'avaluació del Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere 
(2016-2020), per als exercicis 2021-2022, i per un import de 17.908,00 euros. 

18. – (20211006) Del gerent del districte de Sant Martí, de 29 de novembre de 2021, que 
prorroga per un període comprès des de l'1 de gener fins al 7 d'octubre del 2022, el 
contracte relatiu al projecte Premi jove del Còmic, adjudicat a Trama, SCCL, per a 
l'exercici 2022, i per un import de 24.726,04 euros (IVA inclòs). 

19. – (s/n) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 29 de 
novembre de 2021, que adjudica a Antalis Iberia, SA el contracte relatiu al 
subministrament de paper raïma reciclat per a laes diverses dependències de la 
gerència d'Àrea de cultura, Educació, Ciència i Comunitat 2021-2022, per als exercicis 
2021-2022, i per un import de 2.200,00 euros (IVA inclòs). 
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20. – (0922/18) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 29 de 
novembre de 2021, que cancel·la i/o retorna a Tandem Social, SCCL la garantia 
definitiva d'import 1.087,74 euros constituïda per respondre del compliment del 
contracte relatiu a la dinamització del procés participatiu del Pla d'Actuació Municipal 
2020-2023 amb pressupost participatiu a persones amb diversitat funcional (procés 
PAM 12), amb càrrec a l'exercici 2021. 

21. – (0922/18) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 29 de 
novembre de 2021, que cancel·la i/o retorna a Quorum Consultors de Participació la 
garantia definitiva d'import 1.644,59 euros constituïda per respondre del compliment 
del contracte relatiu a la dinamització del procés participatiu del Pla d'Actuació 
Municipal 2020-2023 amb pressupost participatiu al districte d'Horta-Guinardó, 
(procés PAM 7), amb càrrec a l'exercici 2021. 

22. – (0922/18) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 29 de 
novembre de 2021, que cancel·la i/o retorna a Raons Públiques SCCL la garantia 
definitiva d'import 1.109,08 euros constituïda per respondre del compliment del 
contracte relatiu a la dinamització del procés participatiu del Pla d'Actuació Municipal 
2020-2023 amb pressupost participatiu al districte de Ciutat Vella (procés PAM 1), 
amb càrrec a l'exercici 2021. 

23. – (0922/18) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 29 de 
novembre de 2021, que cancel·la i/o retorna al Sr. Jorge Gabriel Quiñonero Oltra la 
garantia definitiva d'import 1.769,65 euros constituïda per respondre del compliment 
del contracte relatiu a la dinamització del procés participatiu del Pla d'Actuació 
Municipal 2020-2023 amb pressupost participatiu al districte de Nou Barris (procés 
PAM 8), amb càrrec a l'exercici 2021. 

24. – (0922/18) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 29 de 
novembre de 2021, que cancel·la i/o retorna Raons Públiques, SCCL la garantia 
definitiva d'import 1.304,68 euros constituïda per respondre del compliment del 
contracte relatiu a la dinamització del procés participatiu del Pla d'Actuació Municipal 
2020-2023 amb pressupost participatiu al districte de Sant Andreu (procés PAM 9), 
amb càrrec a l'exercici 2021. 

25. – (20200415) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 29 de novembre de 2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició 
de la despesa per un import de 27.045,19 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la 
reperiodificació pressupostària per ajustar al calendari d'execució del contracte de 
serveis de coordinació tecnològica, assistència tècnica, manteniment i evolució de les 
eines TIC de gestió del servei Vincles BCN adjudicat a Setting Consultroia en 
Tecnologías, amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

26. – (2089/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, d'1 de desembre de 2021, que 
adjudica a Trinijove, Empresa de Inserción, el contracte relatiu al servei d'obertura i 
tancament del passadís de la Trinitat Vella per facilitar la connexió entre el carrer 
Mare de Déu de Lorda i Via Bàrcino al districte de Sant Andreu, per als exercicis 2022-
2023, i per un import de 21.985,92 euros (IVA inclòs). 
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27. – (2032/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, d'1 de desembre de 2021, que 
allibera la disposició de la despesa per un import de 3.644,20 euros (IVA inclòs) del 
contracte relatiu al servei de gestió de les pistes esportives de l'Escola Pegaso i 
l'Institut Príncep de Viana i la pista descoberta i vestuaris de l'Escola Ignasi Iglesias, al 
districte de Sant Andreu, en horari extraescolar, adjudicat a 7 d'Aventura, SL, per a 
l'exercici 2021. 

28. – (20212050) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 2 de desembre de 2021, que 
adjudica a Serv. Educatius Cavall de Cartró, SL el contracte relatiu al servei de casals 
de vacances d'hivern per a la petita infància, districte de Ciutat Vella, per als exercicis 
2021-2022, i per un import de 14.971,78 euros. 

29. – (20190094 ) De la gerent municipal, de 2 de desembre de 2021, que prorroga per un 
període comprès des de l'1.01.2022 fins al 31.12.2022, el contracte relatiu a la gestió 
de la coordinació i dinamització de les activitats, programes i tallers, així com la 
informació que s'ofereix a l'espai de la gent gran de l'equipament de La Violeta del 
districte de Gràcia, adjudicat a la Fundació Pere Tarrés, per a l'exercici 2022, i per un 
import de 78.354,46 euros (IVA inclòs). 

30. – (2043/2020) De la gerent municipal, de 2 de desembre de 2021, que prorroga per un 
període comprès des del 22.01.2022 fins al 21.01.2023, el contracte relatiu al servei 
de dinamització esportiva pistes Pegaso adjudicat a l'Associació Esportiva Sant 
Andreu-DTE, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 42.686,70 euros (IVA 
inclòs). 

31. – (2021-0161) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 3 de 
desembre de 2021, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la 
licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu a la dinamització del procés 
participatiu per al simulacre del vot electrònic, com a contractació basada del lot 1 
"processos de planificació estratègica" de l'Acord Marc per a la contractació de serveis 
de dinamització de processos participatius de l'Ajuntament de Barcelona, per als 
exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 3.564,61 euros (IVA 
inclòs). 

32. – (0006/19) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 3 de 
desembre de 2021, que adjudica a Opinometre, SL. el contracte relatiu al treball de
camp de l'enquesta d'Interculturalitat a Barcelona 2021, com a contractació basada de 
l'Acord Marc de serveis per a la realització d'enquestes de l'opinió pública i altres 
serveis anàlegs, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 40.365,00 euros (IVA 
inclòs). 

33. – (s/n) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 3 de desembre 
de 2021, que adjudica aStiliana Mitzeva el contracte relatiu al disseny gràfic i 
desplegament d'un full d'estil integral dels processos de participació, per als exercicis 
2021-2022, i per un import de 16.395,50 euros. 
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34. – (2020-0027) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 3 de 
desembre de 2021, que allibera parcialment la disposició de la despesa per un import 
de 10.169,00 euros (IVA inclòs) del lot 1 "Acció comunitària" del contracte relatiu a la 
producció d'adaptacions visuals de campanyes i d'accions de comunicació, així com 
maquetacions de documents de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, amb 
càrrec a l'exercici 2021, adjudicat a UAN-TU-TRI, SL., amb càrrec a l'exercici 2021. 

35. – (2020-0027) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 3 de 
desembre de 2021, que allibera parcialment la disposició de la despesa per un import 
d'11.755,69 euros (IVA inclòs) del lot 2 "Innovació democràtica i Democracia Activa" 
del contracte relatiu a la producció d'adaptacions visuals de campanyes i d'accions de 
comunicació, així com maquetacions de documents de l'Àrea de Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat, adjudicat a UAN-TU-TRI, SL., amb càrrec a l'exercici 2021. 

36. – (2020-0027) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 3 de 
desembre de 2021, que allibera parcialment la disposició de la despesa per un import 
de 21.797,40 euros (IVA inclòs) del lot 3 "Interculturalitat i pluralisme religiós" del 
contracte relatiu a la producció d'adaptacions visuals de campanyes i d'accions de 
comunicació, així com maquetacions de documents de l'Àrea de Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat, adjudicat a Producciones MIC, SL., amb càrrec a l'exercici 2021. 

37. – (2020-0027) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 3 de 
desembre de 2021, que allibera parcialment la disposició de la despesa per un import 
de 58.600,00 euros (IVA inclòs) del lot 4 "Ciència i Comunicació" del contracte relatiu a 
la producció d'adaptacions visuals de campanyes i d'accions de comunicació, així com 
maquetacions de documents de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, 
adjudicat a Producciones MIC, SL., amb càrrec a l'exercici 2021. 

38. – (2020-0028) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 3 de 
desembre de 2021, que allibera parcialment la disposició de la despesa per un import 
de 2.250,00 euros (IVA inclòs) lot 1 "Acció comunitària" del 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., amb càrrec a l'exercici 2021. 

39. – (s/n) Del gerent del districte de Nou Barris, de 7 de desembre de 2021, que adjudica a 
l'Associació Dinàmic el contracte relatiu a realitzar casals d'hivern als barris del Turó 
de la Peira i de Ciutat Meridiana, al districte de Nou Barris, per als exercicis 2021-
2022, i per un import de 14.997,28 euros. 

40. – (s/n) Del gerent del districte de Nou Barris, de 7 de desembre de 2021, que adjudica a 
ICC-Consultors Culturals, SL. el contracte relatiu a l'assessorament extern per tal de 
desenvolupar el Pla Estratègic de Cultura del districte de Nou Barris, per als exercicis 
2021-2022, i per un import de 13.310,00 euros. 

41. – (20210530) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 9 de desembre de 2021, que adjudica a Coopsoc. Laboratori d'Idees Socials, SCCL el 
contracte relatiu a la reprogramació Post Covid-19 del Programa de Suport a 
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Síndromes de Sensibilització Central, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 
18.077,40 euros. 

42. – (s/n) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 9 de desembre de 2021, que 
adjudica a Raons Públiques, SCCL el contracte relatiu a l'estudi de les necessitats 
d'equipaments al barri de Trinitat Vella, per als exercicis 2021-2022, i per un import 
d'11.858,00 euros. 

43. – (20210083) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 10 de desembre de 2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de 
la despesa per un import de 23.445,14 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei 
de secretaria tècnica de suport a l'estratègia municipal de l'Ajuntament de Barcelona, 
contra la Soledat, amb càrrec als exercicis 2021-2023. 

Acords de la Comissió de Govern de 9 de desembre de 2021

44. – (21C00006) ALLIBERAR part de l'autorització de la despesa del contracte núm. 
21C00006 que té per objecte la gestió i explotació de la Instal·lació Municipal 
Esportiva Pavelló l’Illa, amb mesures de contractació pública sostenible, per un import 
d'11.298,00 euros (IVA exempt), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo als 
exercicis pressupostaris dels anys 2022 i 2023 amb el desglossament següent: un 
import (IVA exempt) de 7.532,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/0604/48999/34211; un import (IVA exempt), de 3.766,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/48999/34211. 

Acords de la Comissió de Govern de 16 de desembre de 2021

45. – (20211014) EXCLOURE l’entitat CLUB BASQUET GRUP BARNA, per no haver acreditat
la solvència econòmica requerida per poder participar en la licitació del contracte 
21C00009 que té per objecte la gestió i explotació de la pista poliesportiva la Nau del 
Clot. CONVIDAR, a l'empara de l'article 162.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) a Club Esportiu Vila Olímpica, seleccionada per 
reunir les condicions de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica o 
professional, a presentar proposició per a l'adjudicació del contracte 21C00009 que té 
per objecte la gestió i explotació de la pista poliesportiva la Nau del Clot, d'acord amb 
els criteris previstos a la clàusula 12 del plec de condicions administratives particulars, 
mitjançant invitació amb el contingut que disposa l'article 163 LCSP, que s'haurà de 
presentar en el termini de deu dies a comptar des de la data d'enviament de la 
invitació, d'acord amb la clàusula 10 del plec de condicions administratives particulars. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

46. – (20211017) CONVIDAR, a l'empara de l'article 162.4 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) a la Penya Barcelonista Barcino, 
Club Esportiu Vila Olímpica, Fundació Júpiter i la UTE Sant Martí Activa, seleccionades 
per reunir les condicions de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica o 
professional, a presentar proposició per l'adjudicació del contracte 21C00010 que té 
per objecte la gestió i explotació del camp de futbol Menorca, d'acord amb els criteris 
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previstos a la clàusula 12 del plec de condicions administratives particulars, mitjançant 
invitació amb el contingut que disposa l'article 163 LCSP lque s'hauran de presentar en 
el termini de deu dies a comptar des de la data d'enviament de la invitació, d'acord 
amb la clàusula 10 del plec de condicions administratives particulars. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

47. – (20211018) CONVIDAR, a l'empara de l'article 162.4 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) a Col·lectiu Esport per a tothom 10 
CET-10 i la UTE Sant Martí Activa, seleccionades per reunir les condicions de solvència 
econòmica i financera i de solvència tècnica o professional, a presentar proposició per 
l'adjudicació del contracte 21C00011 que té per objecte la gestió i explotació del 
complex esportiu Bogatell, d'acord amb els criteris previstos a la clàusula 12 del plec 
de condicions administratives particulars, mitjançant invitació amb el contingut que 
disposa l'article 163 LCSP, que s'hauran de presentar en el termini de deu dies a 
comptar des de la data d'enviament de la invitació, d'acord amb la clàusula 10 del plec 
de condicions administratives particulars.DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

48. – (20210203) APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de 
Barcelona i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per tal de regular els termes en 
què s’ha de produir la transferència de capital de l’Ajuntament de Barcelona al 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per tal que aquesta entitat destini aquests 
fons al finançament dels treballs previs de la segona fase de les obres d’ampliació de 
l’Hospital del Mar, AUTORITZAR I DISPOSAR la transferència de 4.405.000,00 euros 
amb càrrec a la partida 200 21211 76739 del pressupost municipal de 2021; i 
FACULTAR l’Ima Sra. Gemma Tarafa i Orpinell, Regidora de Salut, Envelliment i Cures 
de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de 
tots aquells documents que se’n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

49. – (20210146) APROVAR la pròrroga del Conveni de col·laboració interadministrativa 
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l’Ajuntament de Barcelona a 
través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, de 20 de desembre de 
2018, per a la prestació del servei dels Centres de desenvolupament infantil i atenció 
precoç (CDIAP) als Districtes de Ciutat Vella i de Nou Barris, per a l’exercici comprés 
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022. FACULTAR per a la seva formalització 
el Gerent de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. 

50. – (2020-0094) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l’entitat 
Asociación Ciudades Interculturales per promoure la participació de la ciutat de 
Barcelona com a membre de la Xarxa espanyola de ciutats interculturals (Red de 
ciudades interculturales- RECI), atès que els estatuts de l’Associació estableixen que 
aquesta portarà la gestió i coordinació de la RECI com a projecte vinculat al programa 
“Intercultural Cities” del Consell d’Europa i d’acord amb el protocol subscrit amb el 
Consell d’Europa d'adhesió a la RECI per participar en el programa “Intercultural Cities 
- ICC”, aprovat per la Comissió de Govern amb data 9 de setembre de 2021; 
AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de l’entitat Asociación Ciudades Interculturales, amb 
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NIF G66949470, la despesa per un import de 10.000,00 euros, dels quals 2.500,00 
euros amb càrrec a l'aplicació D/48902/92413 del pressupost de 2021 i 2.500,00 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària D/48902/92413 per als anys 2022, 2023 i 2024, 
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els exercicis pressupostaris 
corresponents; FACULTAR el Sisè 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, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

51. – (20209203) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el 
31.12.2022, la concessió 19C00020 que té per objecte la gestió i dinamització del 
centre cívic Casa Golferichs i espai fotogràfic Català Roca del Districte de l'Eixample, 
adjudicat a l'empresa CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF B-63037740, per un import 
total de 243.828,82 euros, d'acord amb els informes i documentació que consta a 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 243.829,82 euros, exempt IVA, per a l'exercici 2022 amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/48998/33711/0602, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost per l'any 2022. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el 
termini de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de la pròrroga, signi 
telemàticament la formalització del contracte. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

52. – (20209201) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el 
31.12.2022, la concessió 19C00018 que té per objecte la gestió i dinamització del 
centre cívic Casa Elizalde del Districte de l'Eixample, adjudicat a l'empresa CALAIX DE 
CULTURA, SL, amb NIF B-63037740, per un import total de 220.133,02 euros, d'acord 
amb els informes i documentació que consta a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 220.133,02 euros, exempt IVA, per 
a l'exercici 2022 amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48998/33711/0602, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost per l'any 2022. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini de 15 dies hàbils següents a la 
recepció de la notificació de la pròrroga, signi telemàticament la formalització del 
contracte. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

53. – (20212028) APROVAR la pròrroga del conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Associació Xarxa Dos Deu Millora Barri Sagrada Família, amb NIF G66160763, de la 
gestió cívica Associació Xarxa Dos Deu, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció 
directa de caràcter excepcional, per l'execució del projecte anomenat Pròrroga Gestió 
Cívica Associació Xarxa Dos Deu, per un import de 66.000,00 euros equivalent 100% 
del cost total del projecte i una durada fins al 31/12/2022, de conformitat amb els 
articles 22.2.c i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
6.2 i 6.3. de la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell 
Plenari el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria publica 
per raons d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 66.000,00 euros amb càrrec al 
pressupost del 2022, a favor de l'Associació Xarxa Dos Deu Millora Barri Sagrada 
Família, amb NIF G66160763, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient 
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en el pressupost posterior a l'actual. REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal que, en el 
termini màxim de 3 mesos a partir de la finalització de l'execució del projecte, presenti 
el balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons 
rebuts. FACULTAR l'Im, Sr. Pau Gonzàlez Val, Regidor del Districte de l'Eixample, per la 
signatura de l'esmentada prorroga del conveni de gestió cívica, així com la de tots 
aquells documents que se'n derivin. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

54. – (20219205) ADJUDICAR el contracte núm. 21002189, que té per objecte els "Serveis 
de dinamització de l’equipament i la prestació de serveis socioculturals al Centre 
Cultural Albareda amb objectius d’eficiència social" 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 606.205,35 euros IVA inclòs, dels quals 500.996,16 euros corresponen al preu net i 
105.209,19 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 58.049,75 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 
0603; un import (IVA inclòs) de 302.688,03 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0603; un import (IVA inclòs) de 
245.467,57 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0603. 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 25.049,80 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. ESTABLIR la durada del 
contracte en 24 mesos comptadors a partir de l’11 de març de 2022, o a partir del dia 
següent a la data de formalització del contracte, si fos posterior. DESIGNAR com a 
responsable del contracte la Sra. Nuria Pérez Blanch. ALLIBERAR la quantitat de 
32.790,05 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 3.139,95 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0603; un import (IVA inclòs) de 16.372,60 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0603; un import (IVA inclòs) de 13.277,50 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0603. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

55. – (19003194) RECTIFICAR a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la clàusula 
Tercera del Plec de Clàusules Administratives Particulars, aprovat en data 26 de juliol 
de 2019, de l’expedient 19010189, contracte número 19003194 que té per objecte la 
gestió de l’Espai Jove les Basses, 2019-2021, en el en el sentit de on per error material 
posa “ La durada total del contracte incloent les eventuals pròrrogues serà de 4 anys i 
1 mes, tot atenent que és necessari garantir la continuïtat de la prestació. La durada 
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del contracte es podrà prorrogar per acord de l'òrgan de contractació fins a un màxim 
de 24 mesos”, ha de dir el següent: “La durada total del contracte incloent les 
eventuals pròrrogues serà de 4 anys, tot atenent que és necessari garantir la 
continuïtat de la prestació. La durada del contracte es podrà prorrogar per acord de 
l'òrgan de contractació fins a un màxim de 23 mesos”. 

56. – (19003502) RECTIFICAR per error material, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, la clàusula Tercera del Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
aprovat el 26 de juliol de 2019 per la Comissió de Govern, de l’expedient 19010010, 
contracte número 19003502 que té per objecte la gestió del Centre Cívic Zona Nord, 
Casal de barri Torre Baró i Casal de Barri Vallbona, 2019-2021, en el sentit que on 
posa “ La durada total del contracte incloent les eventuals pròrrogues serà de 4 anys i 
1 mes, tot atenent que és necessari garantir la continuïtat de la prestació. La durada 
del contracte es podrà prorrogar per acord de l'òrgan de contractació fins a un màxim 
de 24 mesos”, ha de dir el següent: “La durada total del contracte incloent les 
eventuals pròrrogues serà de 4 anys, tot atenent que és necessari garantir la 
continuïtat de la prestació. La durada del contracte es podrà prorrogar per acord de 
l'òrgan de contractació fins a un màxim de 23 mesos”. 

57. – (19003537) RECTIFICAR per error material, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, la clàusula Tercera del Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
aprovat el 26 de juliol de 2019, de l’expedient 19010011, contracte número 19003537 
que té per objecte la gestió del Centre Cívic Masia Can Verdaguer 2019-2021, en el 
sentit de on posa “ La durada total del contracte incloent les eventuals pròrrogues 
serà de 4 anys i 1 mes, tot atenent que és necessari garantir la continuïtat de la 
prestació. La durada del contracte es podrà prorrogar per acord de l'òrgan de 
contractació fins a un màxim de 24 mesos”, ha de dir el següent: “La durada total del 
contracte incloent les eventuals pròrrogues serà de 4 anys, tot atenent que és 
necessari garantir la continuïtat de la prestació. La durada del contracte es podrà 
prorrogar per acord de l'òrgan de contractació fins a un màxim de 23 mesos”. 

58. – (20010012/20000936L01) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.01.2022 
fins el 31.12.2022, el contracte 20000936L01-001 que té per objecte la "Gestió dels 
equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb mesures de 
contractació pública sostenible, LOT 1: Casal Infantil Ciutat Meridiana, Casal Infantil 
Vallbona i Casal Infantil la Trinitat Nova", adjudicat a l'empresa INCOOP SCCL, amb NIF 
F60137411, per un import total de 227.976,00 euros (exempt d'IVA), 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 227.976,00 euros, exempt d'IVA 
amb càrrec a l'exercici 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0608, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. REQUERIR 
l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a 
la recepció de la notificació de la pròrroga del contracte, comparegui per a la 
signatura telemàtica de la formalització del contracte. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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59. – (20010012/20000936L02) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.01.2022 
fins el 31.12.2022, el contracte 20000936L02-001 que té per objecte la "Gestió dels 
equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb mesures de 
contractació pública sostenible, Lot 2: Ludoteca La Guineu, Casal Infantil Roquetes, 
Casal Infantil Canyelles i pati de l'Escola Prosperitat", adjudicat a l'empresa RELLEU 
CULTURAL SL, amb NIF B66987769, per un import total de 266.272,12 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 
266.272,12 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 
242.065,56 euros i import IVA de 24.206,56 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23212 0608, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. REQUERIR l'empresa adjudicatària per tal que, en el 
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de la pròrroga 
del contracte, comparegui per a la signatura telemàtica de la formalització del 
contracte. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

60. – (20010012/20000936L03) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.01.2022 
fins el 31.12.2022, el contracte 20000936L03-001 que té per objecte la "Gestió dels 
equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb mesures de 
contractació pública sostenible, Lot 3: Casal Infantil El Turó, Casal Infantil Vilapicina i 
Ludoteca Sóller", adjudicat a l'empresa RELLEU CULTURAL SL, amb NIF B66987769, 
per un import total de 244.421,55 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 244.421,55 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 222.201,41 euros i import IVA de 22.220,14 
amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0608, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. REQUERIR 
l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a 
la recepció de la notificació de la pròrroga del contracte, comparegui per a la 
signatura telemàtica de la formalització del contracte. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 22 de desembre de 2021

61. – (21 S 13644) ALLIBERAR la quantitat de 3.000,00 euros de l’import, corresponent a la 
Gerència del Districte de Sants-Montjuïc, de l’autorització de la despesa aprovada per 
acord de la Comissió de Govern de data 3 de desembre de 2020, per un import de 
723.000 euros, corresponent a la Convocatòria de subvencions per a la realització de 
projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat de l’Ajuntament de Barcelona a 
l’any 2021, amb càrrec al pressupost municipal de 2021 i a l'aplicació 
D748901/92412.
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62. – (20210552-IMHAB) APROVAR el conveni de col·laboració institucional entre 
l'Ajuntament de Barcelona i l’IMHAB, la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, i el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans 
de Barcelona (IERMB) relatiu a l'Observatori metropolità de l'habitatge de Barcelona 
(OHB), amb una vigència fins l’any 2023 i que té per objecte la col·laboració 
econòmica, en l’execució de les activitats de l’O-HB, integrat sota la personalitat 
jurídica de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), amb el 
següent detall: El finançament serà assumit per l’Ajuntament de Barcelona, 
mitjançant l’IMHAB, per un import de 97.308,72 euros per a l’anualitat 2021 i de 
113.808,72 euros per a les anualitats 2022 i 2023, i la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per un import de 48.654,36 euros 
per a l’anualitat 2021 i de 56.904,36 euros per a les anualitats 2022 i 2023. PROCEDIR 
a la seva inscripció en el Registre de Convenis de conformitat amb l'article 14 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i el 
Decret de l'Alcaldia de 28 de desembre de 2015. FACULTAR la Regidora d'Habitatge i 
Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona per a la seva signatura, així com dels actes, 
acords específics o addendes que se'n derivin. DONAR-NE COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

63. – (21003673 Exp. 2100/2021) INICIAR l'expedient per a la contractació de "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.", amb 
núm. de contracte 21003673, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 773.888,22 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat d'1.407.069,48 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 703.534,74 euros i import de 
l'IVA de 70.353,48 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 127.214,51 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23222 0609; un import (IVA inclòs) de 386.944,11 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0609; un 
import (IVA inclòs) de 259.729,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0609; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest 
contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

64. – (20209204) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el 
31.12.2022, la concessió 19C00018 que té per objecte la gestió i dinamització del 
centre cívic Ateneu Fort Pienc i Casal infantil Fort Pienc del Districte de l'Eixample, 
adjudicat a l'empresa CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF B-63037740, per un import 
total de 286.436,34 euros, d'acord amb els informes i documentació que consta a 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 286.436,34 euros, exempt IVA, per a l'exercici 2022 amb càrrec a l'aplicació 
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pressupostària D/48998/33711/0602, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost per l'any 2022. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el 
termini de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de la pròrroga, signi 
telemàticament la formalització del contracte. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

65. – (20199203) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el 
31.12.2022, la concessió 19C00018 que té per objecte la gestió i explotació del centre 
cívic Urgell i casal infantil Urgell del Districte de l'Eixample, adjudicat a l'empresa 
CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF B-63037740, per un import total de 313.684,87 
euros d'acord amb els informes i documentació que consta a l'expedient. AUTORITZAR 
i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 313.684,87 euros, 
exempt IVA, per a l'exercici 2022 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/48998/33711/0602, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost per l'any 2022. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini de 15 
dies hàbils següents a la recepció de la notificació de la pròrroga, signi telemàticament 
la formalització del contracte. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports 

66. – (21C00017) DECLARAR DESERT el procediment obert ordinari, per a l'adjudicació del 
contracte núm. 21C00017 que té per objecte la gestió i l'explotació del centre cívic 
Josep Maria Trias i Peitx, amb mesures de contractació pública sostenible, situada al 
carrer Riera Blanca núm. 1-3 de Barcelona, per al període comprés entre l'1 d'abril de 
2022 al 31 de desembre de 2023, per no haver-se presentat cap oferta. ANUL.LAR 
l'AUTORITZACIÓ DE DESPESA per un import de 305.810,69 euros (IVA exempt) amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 130.947,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711 i un import (IVA inclòs) de 
174.862,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/48998/33711. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

67. – (21C00018) INICIAR l'expedient per a la contractació de la concessió de serveis que té 
per objecte la gestió i l’explotació del Centre Cívic Can Deu, amb mesures de 
contractació pública sostenible, situada a la Plaça de la Concòrdia núm. 13 de 
Barcelona, amb núm. de contracte 21C00018, vist l'informe de la Direcció de Serveis a 
les Persones i al Territori del Districte de les Corts de 19 de novembre de 2021, el qual 
justifica la idoneïtat i la necessitat del contracte, amb tramitació ordinària, mitjançant 
procediment restringit d’acord amb el que estableix l’article 160 i següents de la LCSP, 
no subjecte a la regulació harmonitzada d’acord amb l’article 20 de la mateixa llei i 
amb un pressupost base de licitació de 304.683,89 euros (IVA exempt) i un valor 
estimat d'1.592.797,21 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el 
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques així 
com els seus annexes reguladors del contracte; AUTORITZAR l'esmentada quantitat 
amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import 
(IVA inclòs) de 76.170,98 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/0604/48998/33711, un import (IVA inclòs) de 152.341,93 euros a 
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l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/48998/33711 i un import (IVA inclòs) de 76.170,98 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711. Atès 
que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva 
autorització o realització se subordina al crèdit adequat i suficient que per a cada 
exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. CONVOCAR la licitació per a 
la seva adjudicació durant el termini de 15 dies naturals a partir del dia següent a la 
publicació del corresponent anunci en el Perfil del Contractant de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. DONAR COMPTE a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

68. – (50003/2020) RESOLDRE parcialment el contracte 20C00014 de concessió del servei 
per a la gestió, explotació i organització del Centre Cívic Vil·la Florida al Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi, de conformitat amb allò que preveu l'apartat c) de l'article 211.1 
de la LCSP en relació amb el que disposen els articles 212.4, 294 i 295 LCSP i d’acord 
amb l’informe de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de 22 de novembre 
de 2021. Aquesta resolució parcial dona lloc a suprimir en el contracte tant el servei 
Bar-Cafeteria com la gestió de l'espai físic que ocupa, així com a la no percepció per 
part de l’Ajuntament de l’import anual del cànon de 770,00 mensuals. L’entitat 
concessionària renuncia expressament a cap indemnització per aquest motiu, de 
conformitat amb la compareixença de 22 de novembre de 2021. Aquesta resolució 
parcial del contracte no implica cap modificació respecte a l’import del dipòsit de la 
garantia del contracte. FORMALITZAR la resolució parcial del contracte en document 
administratiu. NOTIFICAR al concessionari la present resolució als efectes oportuns. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

69. – (19003194-002) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el 
31.08.2022, el contracte 19003194-002 que té per objecte la "Gestió de l'Espai Jove 
Les Basses, amb mesures de contractació pública sostenible", adjudicat a l'empresa 
TRANSIT PROJECTES, SL, amb NIF B59489351, per un import total de 219.551,05 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 
219.551,05 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 
181.447,15 euros i import IVA de 38.103,90 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33711/0608, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. REQUERIR l'empresa adjudicatària per tal que, en el 
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de la pròrroga 
del contracte, comparegui per a la signatura telemàtica de la formalització del 
contracte. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

70. – (19003502-002) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el 
31.12.2022, el contracte 19003502-002 que té per objecte la "Gestió del Centre Cívic 
Zona Nord, Casal de barri Torre Baró i Casal de Barri Vallbona, amb mesures de 
contractació pública sostenible", adjudicat a l'empresa Transit Projectes, SL, amb NIF 
B59489351, per un import total de 440.621,27 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
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informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 440.621,27 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 364.149,81 euros i import IVA de 76.471,46 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0608, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. REQUERIR 
l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a 
la recepció de la notificació de la pròrroga del contracte, comparegui per a la 
signatura telemàtica de la formalització del contracte. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports. 

71. – (19003537-002) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el 
30.11.2023, el contracte 19003537-002 que té per objecte la "Gestió del Centre Cívic 
Masia Can Verdaguer, amb mesures de contractació pública sostenible", adjudicat a 
l'empresa Club Lleuresport de Barcelona, amb NIF G60320132, per un import total de 
596.931,87 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 285.489,16 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 235.941,45 euros i import IVA de 49.547,71 euros amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0608, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 311.442,71 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 257.390,67 euros i import IVA de 54.052,04 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0608, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. 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 a la signatura telemàtica 
de la formalització del contracte. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

72. – (09-CONV-632/2021) ADJUDICAR a l’Associació Veïnal Sant Andreu Sud, amb NIF 
G58460338, la gestió cívica del Casal de Barri Can Portabella, de conformitat amb 
l’establert els apartats 12è i 13è de les bases aprovades definitivament el 2 de 
novembre de 2021, per a la gestió cívica del Casal de Barri Can Portabella i la selecció 
de l’entitat gestora en règim de concurrència, amb una subvenció anual màxima de 
117.075,00 euros i per al període que va des de l'1 de gener de 2022 (data prevista 
d’inici de la gestió), fins el 31 de desembre de 2023, amb possibilitat de pròrroga de 2 
anys més; DISPOSAR la quantitat total de 234.150,00 euros a favor de l'esmentada 
entitat, en concepte de subvenció màxima per al desenvolupament de la gestió cívica 
del Casal de Barri Can Portabella, amb el següent detall: 117.075,00 euros en 
concepte de subvenció màxima anual, amb càrrec al pressupost 2022 i a la partida 
48902/92416 o corresponent, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient 
en la partida corresponent per a l’exercici 2022; 117.075,00 euros en concepte de 
subvenció màxima anual, amb càrrec al pressupost 2023 i a la partida 48902/92416 o 
corresponent, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en la partida 
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corresponent per a l’exercici 2023; FACULTAR per a la signatura del conveni de gestió 
cívica a la Regidora del Districte de Sant Andreu, així com la de qualsevol acte que se’n 
derivi de l’execució de l’esmentat conveni; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, 
en el termini i en la forma indicats en el text del conveni i en les bases aprovades, 
presenti la documentació justificativa dels fons rebuts; DONAR COMPTE a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

73. – (09-CONV-633/2021) ADJUDICAR a la Federació Torre la Sagrera, amb NIF G67020008, 
la gestió cívica del Casal de Barri Torre la Sagrera, de conformitat amb l’establert els 
apartats 12è i 13è de les bases aprovades definitivament en data 2 de novembre de 
2021, per a la gestió cívica del Casal de Barri Torre la Sagrera i la selecció de l’entitat 
gestora en règim de concurrència, amb una subvenció anual màxima de 122.268,51 
euros i per al període que va des de l'1 de gener de 2022 (data prevista d’inici de la 
gestió), fins el 31 de desembre de 2023, amb possibilitat de pròrroga de 2 anys més; 
DISPOSAR la quantitat total de 244.537,02 euros a favor de l'esmentada entitat, en 
concepte de subvenció màxima per al desenvolupament de la gestió cívica del Casal 
de Barri Torre la Sagrera, amb el següent detall: 122.268,51 euros en concepte de 
subvenció màxima anual, amb càrrec al pressupost 2022 i a la partida 48903/92416 o 
corresponent, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en la partida 
corresponent per a l’exercici 2022; 122.268,51 euros en concepte de subvenció 
màxima anual, amb càrrec al pressupost 2023 i a la partida 48903/92416 o 
corresponent, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en la partida 
corresponent per a l’exercici 2023; FACULTAR per a la signatura del conveni de gestió 
cívica a la Regidora del Districte de Sant Andreu, així com la de qualsevol acte que se’n 
derivi de l’execució de l’esmentat conveni; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, 
en el termini i en la forma indicats en el text del conveni i en les bases aprovades, 
presenti la documentació justificativa dels fons rebuts; DONAR COMPTE a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 30 de desembre de 2021

74. – (20199202) PRORROGAR per un període comprès des de l’1.02.2022 fins el 
31.12.2022, la concessió 19C00009 que té per objecte la gestió i explotació del 
Complex esportiu Fort Pienc i les pistes Joan Miró del Districte de l'Eixample, adjudicat 
a l'empresa ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE L’EIXAMPLE, SL, amb NIF G-08943813, per un 
import total de 170.998,93 euros, d'acord amb els informes i documentació que 
consta a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per 
un import de 170.998,93 euros, exempt IVA, per a l'exercici 2022 amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària D/48999/34112/0602, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost per l'any 2022. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, 
en el termini de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de la pròrroga, 
signi telemàticament la formalització del contracte. DONAR-NE compte a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

75. – (20209202) RESTABLIR l’equilibri econòmic-financer del contracte de gestió de serveis, 
en règim de concessió, que té per objecte la gestió i explotació dels camps de futbol 
del Districte Sants-Montjuïc, en el sentit d’atorgar una subvenció per un import de 
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18.234,87 euros, com a conseqüència de les despeses sobrevingudes per la utilització 
de les instal·lacions esportives municipals per part dels centres educatius, per tal de 
complir amb les mesures sanitàries per la pandèmia COVID19, durant el període de 
gener a juny de 2021. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la quantitat de 18.234,87 
euros a favor d'Associació Esportiva Escolar IES Montserrat, amb NIF G64353485, amb 
càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix 
document. DONAR-NE compte a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports. 

76. – (20210437-21004350) INICIAR l'expedient per a la contractació de l'acord marc per a 
l'homologació/designació d'entitats i de fixació de les condicions dels successius 
contractes de serveis d'acolliment i suport per a persones sol·licitants i beneficiàries 
de protecció internacional, amb núm. de contracte 21004350, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de 
licitació d'1.883.371,60 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 4.109.174,40 euros, 
distribuït en els següents lots: - LOT núm. 01, LOT 1: SA-IE persones soles o parelles, 
per un import de 581.163,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, LOT 2: SA-IE famílies, per 
un import de 792.500,50 euros IVA inclòs; - LOT núm. 03, LOT 3: SA-IE persones i/o 
famílies alta intensitat, per un import de 509.708,10 euros IVA inclòs; 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. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

77. – (20229201) ALLIBERAR la quantitat de 103.195,71 euros (IVA inclòs), en concepte de 
baixa en la licitació, del contracte 21002281 que té per objecte la Gestió i dinamització 
Espais de gent gran del Districte Eixample i suport i dinamització programa Gent Gran 
del Districte, el qual ha estat adjudicat a l'empresa ASSOC. ESPORTIVA L'EIXAMPLE DE 
BARCELONA, amb NIF G08943813, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 29.139,18 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23231 0602; un import (IVA inclòs) de 37.108,94 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23231 0602; un 
import (IVA inclòs) de 36.947,59 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23231 0602. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió Drets socials, Cultura i Esports. 

78. – (19003191L01-001) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès el 18 de 
novembre de 2021 l'import d'indemnització a favor de FUNDACIÓ PERE TARRÉS amb 
NIF R5800395E, per la suspensió parcial del Lot 1 del contracte 19003191, que té per 
objecte la gestió dels Casals de Gent Gran del Baix Guinardó, Horta i Espai Canigó, per 
la quantitat de 5.465,58 euros pel període comprés entre el dia 1 de maig de 2020 i el 
dia 30 de juny de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ per 
l'import indicat, a càrrec de de la partida D/22611/23232 de l'exercici 2021. 
NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 
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79. – (19001760) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el 
31.12.2023, el contracte 19001760-002 que té per objecte "Pròrroga contracte de 
serveis gestió i dinamització espai jove boca nord, per un període de 24 mesos, des de 
l'1 de gener de 2022 a 31 de desembre de 2023", adjudicat a l'empresa INICIATIVES I 
PROGRAMES, SL, amb NIF B59545913, per un import total de 732.248,44 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 
366.124,22 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
302.582,00 euros i import IVA de 63.542,22 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23222 0607, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 366.124,22 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 302.582,00 euros i import IVA de 63.542,22 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0607, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2022. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

80. – (21XF1480) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 
l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de 
concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Urgell, concessió número 
19C00006. AUTORITZAR, DISPOSAR I OBLIGAR la despesa de 2.810,44 euros, amb 
càrrec a l'aplicació corresponent del pressupost 2021, CALAIX DE CULTURA SL, amb 
NIF B63033740, en concepte de pagament a compte, per a quotes de tallers a 
aturats/discapacitats al Centre Cívic Urgell del segon semestre de 2021, sense 
perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin, i d'acord 
amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009. DONAR-NE compte a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

81. – (21XF1488) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 
l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de 
concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Borrell, concessió número 
19C00025. AUTORITZAR, DISPOSAR I OBLIGAR la despesa de 930,30 euros, amb càrrec 
a l'aplicació corresponent del pressupost 2021, a TRANSIT PROJECTES SL, amb NIF 
B59489351, en concepte de pagament a compte, per a quotes de tallers a 
aturats/discapacitats al Centre Cívic Borrell del segon semestre de 2021, sense 
perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin, i d'acord 
amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009. DONAR-NE compte a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

82. – (21XF1489) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 
l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de 
concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Casa Elizalde, concessió número 
19C00018. AUTORITZAR, DISPOSAR I OBLIGAR la despesa de 3.637,76 euros, amb 
càrrec a l'aplicació corresponent del pressupost 2021, a CALAIX DE CULTURA SL, amb 
NIF B63033740, en concepte de pagament a compte, per a quotes de tallers a 
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aturats/discapacitats al Centre Cívic Casa Elizalde del segon semestre de 2021, sense 
perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin, i d'acord 
amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009. DONAR-NE compte a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

83. – (21XF1492) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 
l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de 
concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Fort Pienc, concessió número 
19C00021. AUTORITZAR, DISPOSAR I OBLIGAR la despesa de 1.426,39 euros, amb 
càrrec a l'aplicació corresponent del pressupost 2021, a CALAIX DE CULTURA SL, amb 
NIF B63033740, en concepte de pagament a compte, per a quotes de tallers a 
aturats/discapacitats al Centre Cívic Fort Pienc del segon semestre de 2021, sense 
perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin, i d'acord 
amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009. DONAR-NE compte a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

84. – (21XF1493) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 
l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de 
concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Golferichs, concessió número 
19C00021. AUTORITZAR, DISPOSAR I OBLIGAR la despesa de 3.570,63 euros, amb 
càrrec a l'aplicació corresponent del pressupost 2021, a CALAIX DE CULTURA SL, amb 
NIF B63033740, en concepte de pagament a compte, per a quotes de tallers a 
aturats/discapacitats al Centre Cívic Golferichs del segon semestre de 2021, sense 
perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin, i d'acord 
amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009. DONAR-NE compte a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

85. – (21XF1494) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 
l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de 
concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Sagrada Família, concessió 
número 19C00024. AUTORITZAR, DISPOSAR I OBLIGAR la despesa de 3.156,52 
euros,càrrec a l'aplicació corresponent del pressupost 2021, a TRANSIT PROJECTES SL, 
amb NIF B59489351, en concepte de pagament a compte, per a quotes de tallers a 
aturats/discapacitats al Centre Cívic Sagrada Família del segon semestre de 2021, 
sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin, i 
d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

86. – (20209201) RESTABLIR l'equilibri econòmic-financer de la concessió de serveis núm. 
19C00018 per la gestió i dinamització del centre cívic Elizalde del Districte de 
l’Eixample, per un import de 143.697,89 euros, a l’adjudicatària CALAIX DE CULTURA, 
SL; amb NIF B-63033740, a l’empara de l’article 282.4 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, atès el desequilibri econòmic-financer de la concessió 
per la pandèmia de COVID-2019. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa per 
l’import de 143.697,89 euros a favor de CALAIX DE CULTURA,SL, NIF B-63033740, 
adjudicatària del contracte de concessió, amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 
2021 i a l’aplicació pressupostària D/48998/33711 0602, condicionada a la suficiència 
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de crèdit en el pressupost assignat a la mateixa. NOTIFICAR la present resolució al 
concessionari. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

87. – (20209202) RECONÈIXER el restabliment del desequilibri econòmic-financer de la 
concessió de serveis núm. 19C00024 per la gestió i explotació del centre cívic Sagrada 
Família del Districte de l’Eixample, per un import de 20.165,70 euros, a l’adjudicatària 
TRANSIT PROJECTES, SL; amb NIF B-59489351, a l’empara de l’article 282.4 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, atès el desequilibri econòmic-financer 
de la concessió per la pandèmia de COVID-2019. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la 
despesa per l’import de 20.165,70 euros a favor de TRANSIT PROJECTES, SL; amb NIF 
B-59489351, adjudicatària del contracte de concessió, amb càrrec a l’exercici 
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/48998/33711 0602. 
NOTIFICAR la present resolució al concessionari. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

88. – (20209203) RECONÈIXER el restabliment del desequilibri econòmic-financer de la 
concessió de serveis núm. 19C00020 per la gestió i dinamització del centre cívic 
Golferichs del Districte de l’Eixample, per un import de 83.101,60 euros, a 
l’adjudicatària CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF B-63033740, a l’empara de l’article 
282.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, atès el desequilibri 
econòmic-financer de la concessió per la pandèmia de COVID-2019. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i OBLIGAR la despesa per l’import de 83.101,60 euros a favor de CALAIX DE 
CULTURA,SL, NIF B-63033740, adjudicatària del contracte de concessió, amb càrrec a 
l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/48998/33711 
0602. NOTIFICAR la present resolució al concessionari. DONAR-NE COMPTE a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

89. – (20209204) RECONÈIXER el restabliment del desequilibri econòmic-financer de la 
concessió de serveis núm. 19C00021 per la gestió i dinamització del centre cívic Fort 
Pienc del Districte de l’Eixample, per un import de 50.925,45 euros, a l’adjudicatària 
CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF B-63033740, a l’empara de l’article 282.4 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, atès el desequilibri econòmic-financer 
de la concessió per la pandèmia de COVID-2019. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la 
despesa per l’import de 50.925,45 euros a favor de CALAIX DE CULTURA,SL, NIF B-
63033740, adjudicatària del contracte de concessió, amb càrrec a l’exercici 
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/48998/33711 0602. 
NOTIFICAR la present resolució al concessionari. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

90. – (20209205) RECONÈIXER el restabliment del desequilibri econòmic-financer de la 
concessió de serveis núm. 19C00025 per la gestió i dinamització del centre cívic 
Cotxeres Borrell del Districte de l’Eixample, per un import de 13.377,45 euros, a 
l’adjudicatària TRANSIT PROJECTES, SL; amb NIF B-59489351, a l’empara de l’article 
282.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, atès el desequilibri 
econòmic-financer de la concessió per la pandèmia de COVID-2019. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i OBLIGAR la despesa per l’import de 13.377,45 euros a favor de TRANSIT 
PROJECTES,SL, NIF B-59489351, adjudicatària del contracte de concessió, amb càrrec a 
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l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/48998/33711 
0602, condicionada a la suficiència de crèdit en el pressupost assignat a la mateixa. 
NOTIFICAR la present resolució al concessionari. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

91. – (20199203) RECONÈIXER el restabliment del desequilibri econòmic-financer de la 
concessió de serveis núm. 19C00006 per la gestió i dinamització del centre cívic Urgell 
del Districte de l’Eixample, per un import de 82.203,05 euros, a l’adjudicatària CALAIX 
DE CULTURA, SL; amb NIF B-63033740, a l’empara de l’article 282.4 del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, atès el desequilibri econòmic-financer de la 
concessió per la pandèmia de COVID-2019. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la 
despesa per l’import de 82.203,05 € a favor de CALAIX DE CULTURA,SL, NIF B-
63033740, adjudicatària del contracte de concessió, amb càrrec a l’exercici 
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/48998/33711 0602, 
condicionada a la suficiència de crèdit en el pressupost assignat a la mateixa. 
NOTIFICAR la present resolució al concessionari. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

92. – (20212070) APROVAR les bases particulars de gestió cívica del Centre Cívic Casa del 
Rellotge, Sala Pepita Casanellas i Sala Maremar pel procediment de pública 
concurrència. CONVOCAR la pública concurrència per a la presentació de projectes de 
gestió cívica, per a la seva adjudicació, mitjançant la publicació d’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. AUTORITZAR la despesa de 151.255,00 euros, 
amb càrrec a la posició pressupostària número 489.03 924.16 06.03 dels pressupostos 
de l’exercici 2022, i de 226.990,00 euros, amb càrrec a la posició pressupostària 
número 489.03 924.16 06.03 dels pressupostos de l’exercici 2023 condicionades a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. 
DONAR-NE compte a la Comissió de de Drets Socials, Cultura i Esports. 

93. – (21XF1379) ACORDAR LA CONTINUÏTAT per un període de 6 mesos, compresos entre 
l'1 de gener al 30 de juny de 2022, el contracte núm. 16C00009 de gestió de serveis 
públics, en la modalitat de concessió, que té per objecte la gestió i explotació del 
Centre Cívic Can Deu, pel foment de la contractació de persones amb dificultats 
particulars d'inserció en el mercat laboral, adjudicat a la entitat CLUB LLEURESPORT 
DE BARCELONA amb NIF G60320132, per un import total de 67,500,00 euros, IVA 
exempt, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada quantitat, amb càrrec a la partida i pressupost 
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 67,500,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711, 
sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost posterior a l'actual, EXIMIR de l'obligació de constituir dipòsit de garantia 
definitiva complementària i DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

94. – (21XF0769) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 
l'equilibri econòmic financer de la concessió número 16C00009 que té per objecte 
gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, de la gestió i explotació del 
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Centre Cívic Can Deu, en compliment de la mesura de govern MO711/5998 de 27 de 
març de 2009 modificada a partir de l'1 de gener de 2012 i de l'Ordenança Municipal 
de Preus Públics 2021, corresponent a la subvenció de les activitats formatives de la
quota ordinària dels Centres Cívics per als ciutadans en situació d'atur (50%) i per a les 
persones amb discapacitat (50% al 75%)", corresponents a l'any 2021 (1r semestre i 
2n semestre de 2021). AUTORITZAR, DISPOSAR I OBLIGAR la despesa en la quantitat 
de 1.659,19 € euros amb càrrec al Pressupost i partida 0604 48998 33711 del 
pressupost de l'Ajuntament de l'any 2021, a favor del CLUB LLEURESPORT DE 
BARCELONA, amb NIF G60320132. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

95. – (21XF1362) ACORDAR LA CONTINUÏTAT per a un període màxim de 9 mesos, 
compresos entre l'1 de gener al 30 de setembre de 2022, el contracte núm. 16C00002 
de gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, que té per objecte la gestió i 
explotació del Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx, pel foment de la contractació de 
persones amb dificultats particulars d'inserció en el mercat laboral, situat al carrer 
Riera Blanca núm. 1-3 del Districte de les Corts, adjudicat a la entitat CLUB 
LLEURESPORT DE BARCELONA amb NIF G60320132, per un import total de 125.103,00 
euros, IVA exempt, d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada quantitat, amb càrrec a la partida i 
pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA exempt) de 125.103,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/48998/33711, sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat 
i suficient en el pressupost posterior a l'actual, EXIMIR de l'obligació de constituir 
dipòsit de garantia definitiva complementària i DONAR COMPTE a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

96. – (21XF0768) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 
l'equilibri econòmic financer de la concessió número 16C00002 que té per objecte 
gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, de la gestió i explotació del 
Centre Trias i Peitx, en compliment de la mesura de govern MO711/5998 de 27 de 
març de 2009 modificada a partir de l'1 de gener de 2012 i de l'Ordenança Municipal 
de Preus Públics 2021, corresponent a la subvenció de les activitats formatives de la 
quota ordinària dels Centres Cívics per als ciutadans en situació d'atur (50%) i per a les 
persones amb discapacitat (50% al 75%)", corresponents a l'any 2021 (1r semestre i 
2n semestre de 2021). AUTORITZAR, DISPOSAR I OBLIGAR la despesa en la quantitat 
de 1.254,21 euros amb càrrec al Pressupost i partida 0604 48998 33711 del 
pressupost de l'Ajuntament de l'any 2021, a favor del CLUB LLEURESPORT DE 
BARCELONA, amb NIF G60320132. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

97. – (18C00002) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir 
l'equilibri econòmic financer de la concessió número 18C00002 que té per objecte 
gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, de la gestió i explotació del 
Centre Joan Oliver "Pere Quart", en compliment de la mesura de govern MO711/5998 
de 27 de març de 2009 modificada a partir de l'1 de gener de 2012 i de l'Ordenança 
Municipal de Preus Públics 2021, corresponent a la subvenció de les activitats 
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formatives de la quota ordinària dels Centres Cívics per als ciutadans en situació d'atur 
(50%) i per a les persones amb discapacitat (50% al 75%)", corresponents a l'any 2021 
(1r semestre i 2n semestre de 2021). AUTORITZAR, DISPOSAR I OBLIGAR la despesa en 
la quantitat de 1.436,10 euros amb càrrec al Pressupost i partida 0604 48998 33711 
del pressupost de l'Ajuntament de l'any 2021, a favor del CLUB LLEURESPORT DE 
BARCELONA, amb NIF G60320132. DONAR-NE compte a la Comissió Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

98. – (20172040) RECONÈIXER el restabliment de l'equilibri econòmic-financer de la 
concessió de serveis núm. 17C00002 per a la gestió dels tallers i informació del Centre 
Cívic La Sedeta del Districte de Gràcia, per un import de 52.899,52 euros, a 
l'adjudicatària CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF B-63033740, a l’empara de l’article 
282.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, atès el desequilibri 
econòmic-financer de la concessió causat per la pandèmia de COVId-2019. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa per l'import de 52.899,52 euros a favor 
de CALAIX DE CULTURA, SL, NIF B-63033740, adjudicatària del contracte de concessió, 
amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/48999/33711 0606, condicionada a la suficiència de crèdit en el pressupost assignat 
a la mateixa. NOTIFICAR la present resolució al concessionari.DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

99. – (21XF0112) AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA a favor de N54 Produccions, SL, amb 
NIF núm. B-64693294, corresponent a la prestació del servei de gestió del Sant 
Andreu Teatre en la modalitat de concessió, en el període comprès entre l'1 de 
setembre i el 10 d'octubre de 2021, calculada com a la part proporcional de la 
globalitat de la prestació segons informe que consta a l'expedient, en compliment de 
l'obligació contractual estipulada a la clàusula 15.2 a) del PCAP :"En cas d'extinció 
normal del contracte, el contractista ha de prestar el servei fins que un altre es faci 
càrrec de la seva gestió", i per un import de 19.753,20 euros, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària de l'exercici 2021 D/48999/33411 0609. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport. 

Acords de la Comissió de Govern de 13 de gener de 2022

100. – (18001531-Lot1) APROVAR, de conformitat amb l'article 29.4 de la LCSP, la continuïtat 
del contracte 18001531L01-003 que té per objecte la designació/homologació 
d’entitats i de fixació de les condicions dels successius contractes de serveis 
d’acolliment d’habitatges temporals i intervenció especialitzada, per a persones i/o 
famílies (en cap cas menors no acompanyats) que han estat sol·licitants o beneficiaris 
de protecció internacional , que restin en situació de vulnerabilitat i exclusió social, 
derivades a la Direcció de Serveis d’Immigració i Refugi, 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: 1. FUNDACIÓ PRIVADA FICAT, amb NIF 
G62212972; 2. COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT (CCAR), amb NIF 
G63721963; 3. FUNDACIÓ INICIATIVES SOLIDARIES, amb NIF G62393616; 4. FILLES DE 
LA CARITAT FUNDACIÓ SOCIAL LLAR DE PAU, amb NIF R5800615F; 5. FUNDACIÓ 
BENALLAR, amb NIF G64046899; 6. ASSOCIACIÓ PROHABITATGE, amb NIF G61964102; 
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i ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L INTEGRACIÓ D’HOMOSEXUALS, BISEXUALS I 
TRANSEXUALS IMMIGRANTS ACATHI, amb NIF G62212972, atès que s’està tramitant 
la licitació mitjançant procediment obert harmonitzat del nou Acord Marc (21004350), 
pel temps indispensable fins a la formalització del següent contracte i, en tot cas, per 
un període no superior a 9 mesos, comprès des del 13 de gener de 2022 fins el 12 
d’octubre de 2022, d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. NOTIFICAR aquest acord a les entitats homologades. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

101. – (18001531-Lot2) APROVAR, de conformitat amb l'article 29.4 de la LCSP, la continuïtat 
del contracte 18001531L02-004 que té per objecte la designació/homologació 
d’entitats i de fixació de les condicions dels successius contractes de serveis 
d’acolliment d’habitatges temporals i intervenció especialitzada, per a persones i/o 
famílies (en cap cas menors no acompanyats) que han estat sol·licitants o beneficiaris 
de protecció internacional , que restin en situació de vulnerabilitat i exclusió social, 
derivades a la Direcció de Serveis d’Immigració i Refugi, 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: 1. FUNDACIÓ PRIVADA FICAT, amb NIF 
G62212972; 2. FUNDACIÓ BENALLAR, amb NIF G64046899; 3. FILLES DE LA CARITAT 
FUNDACIÓ SOCIAL LLAR DE PAU, amb NIF R5800615F; 4. FUNDACIÓ INICIATIVES 
SOLIDÀRIES, amb NIF G 62693616; 5. ACCEM, amb NIF G79963237; i 6. ASSOCIACIÓ 
PROHABITATGE, amb NIF G61964102, atès que s’està tramitant la licitació mitjançant 
procediment obert harmonitzat del nou Acord Marc (21004350), pel temps 
indispensable fins a la formalització del següent contracte i, en tot cas, per un període 
no superior a 9 mesos, comprès des del 13 de gener de 2022 fins el 12 d’octubre de 
2022, d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. NOTIFICAR 
aquest acord a les entitats homologades. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

102. – (18001531-Lot3) APROVAR, de conformitat amb l'article 29.4 de la LCSP, la continuïtat 
del contracte 18001531L03-004 que té per objecte la designació/homologació 
d’entitats i de fixació de les condicions dels successius contractes de serveis 
d’acolliment d’habitatges temporals i intervenció especialitzada, per a persones i/o 
famílies (en cap cas menors no acompanyats) que han estat sol·licitants o beneficiaris 
de protecció internacional, que restin en situació de vulnerabilitat i exclusió social, 
derivades a la Direcció de Serveis d’Immigració i Refugi, 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: 1. FUNDACIÓ BENALLAR, amb NIF 
G64046899; 2. FILLES DE LA CARITAT FUNDACIÓ SOCIAL LLAR DE PAU, amb NIF 
R5800615F; 3. ACCEM, amb NIF G79963237; i 4. ASSOCIACIÓ CATALANA PER A LA 
INTEGRACIÓ D’HOMOSEXUALS, BISEXUALS I TRANSEXUALS IMMIGRANTS ACATHI, 
amb NIF G62212972, atès que s’està tramitant la licitació mitjançant procediment 
obert harmonitzat del nou Acord Marc (21004350), pel temps indispensable fins a la 
formalització del següent contracte i, en tot cas, per un període no superior a 9 
mesos, comprès des del 13 de gener de 2022 fins el 12 d’octubre de 2022, d'acord 
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. NOTIFICAR aquest acord 
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a les entitats homologades. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

b) Mesures de govern
c) Informe

1. – Balanç de la Mesura de Govern per l'elaboració del Pla d'Accessibilitat Universal de 
Barcelona 2018-2026 i principals dades de la Diagnosi. 

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

ES DÓNA PER TRACTAT

d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. – (FD 2022-01/1) APROVAR inicialment la constitució del Fons Especial del Reial 
Monestir de Santa Maria de Pedralbes, dins de la Fundació Barcelona Cultura, per a la 
conservació, restauració, exhibició i difusió dels béns mobles, immobles i fons d’arxiu i 
biblioteques que conformen el conjunt patrimonial del Reial Monestir de Santa Maria 
de Pedralbes. APROVAR inicialment la proposta de l’acta de constitució del fons 
especial. SOTMETRE aquest acord de constitució, juntament amb l’acta de constitució, 
a informació pública per un termini de trenta dies; i de no presentar-s’hi 
al·legacions,TENIR-LOS per definitivament aprovats. RESTAR ASSABENTAT de l’acord 
quart pres pel Patronat de la Fundació Barcelona Cultura en la sessió 3 de novembre 
de 2021 relatiu a l’acceptació de la constitució del fons especial. 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Ciutadans, Partit Popular, Barcelona pel Canvi i regidor/a 
no adscrit/a María Magdalena Barceló Verea i la reserva d'Esquerra Republicana i 
Junts per Catalunya.

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (12/07 IMEB) APROVAR la liquidació de la concessió administrativa relativa a la gestió 
de l’escola municipal de música Nou Barris adjudicada a la Fundació Pro Escola la 
Guineu per acord de la Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social del Consell 
Municipal, de 24 d’abril de 2007, i prorrogada fins al curs 2020/2021. ABONAR a la 
Fundació Pro Escola la Guineu, amb NIF G-59052993, l’import de 17.642,75 euros en 
concepte de la liquidació dalt esmentada amb càrrec a l'aplicació 48980 32811 0001 
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del pressupost 2021. CANCEL·LAR l’aval dipositat com a garantia per aquesta Fundació 
per a fer front a l’execució del contracte de concessió. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Pérez, Riera, Sendra, Munté, Sierra, Ramírez, Benítez i 
Barceló.

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

Districte de Sants-Montjuïc

4. – (20219206) DECLARAR DESERT el procediment obert ordinari, per a l'adjudicació del 
contracte núm. 21002889 que té per objecte la "Gestió dels serveis d’infància-
ludoteques del Districte de Sants- Montjuïc amb objectius d’eficiència social", per no 
haver-se presentat cap oferta; ANUL·LAR l'AUTORITZACIÓ DE DESPESA per un import 
d'1.546.738,69 euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 277.619,77 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603, un 
import (IVA inclòs) de 475.919,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603, un import (IVA inclòs) de 475.919,60 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23212 0603, un import (IVA inclòs) de 317.279,72 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Pérez, Riera, Gassol, Munté, Sierra, Ramírez, Benítez i 
Barceló.

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

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

5. – (M1923/3061) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acoresa: Que el Govern 
municipal es comprometi a abordar el manteniment i la rehabilitació de la finca del 
carrer Nou de la Rambla 39 i de tot el parc públic municipal d'habitatge de Ciutat 
Vella, amb els següents termes: - Prioritzar els espais i edificis amb situacions 
d'inseguretat, insalubritat i inaccessibilitat. - Garantir l'accés als serveis bàsics a tots 
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els inquilins. - Dotar els veïns i veïnes afectades de l'acompanyament necessari i obrir 
una línia directa de contacte amb ells. - Establir un calendari real i públic per afrontar 
el manteniment, les rehabilitacions i les accions a realitzar en els diversos àmbits 
d'actuació, per tal de solucionar els problemes existents. - Destinar una partida 
econòmica extraordinària i específica de reforç per tal de dur a terme totes les accions 
necessàries. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Gassol, Munté, Sierra, Ramírez, Benítez, Barceló i Martín.

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

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

6. – (M1923/3080) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que en el marc 
de la capitalitat mundial de l’arquitectura que la ciutat assumirà l’any 2026 i donat 
que el sector de l’arquitectura i l’urbanisme contribueixen a enriquir l’oferta cultural 
de la ciutat, es desenvolupi, amb el lideratge de l’Ajuntament de Barcelona i el 
d'aquest àmbit de la cultura, un pla per impulsar i revitalitzar l’arquitectura a la ciutat 
que inclogui la revitalització del projecte del Museu de l’Arquitectura i l’Urbanisme de 
Catalunya, la promoció dels actius arquitectònics de la ciutat especialment importants 
en l’àmbit turístic, la protecció patrimonial de l’arquitectura de la ciutat catalana i el 
suport als professionals de l’arquitectura i la seva projecció local i internacional. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Mascarell, Sendra, Sierra, Ramírez, Benítez, Barceló i Martí.

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

Del Grup Municipal Ciutadans:

7. – (M1923/3077) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern 
Municipal a: Primer.- Garantir que la decisió d'instal·lació o ubicació de qualsevol 
centre social adreçat a persones toxicòmanes mantingui en tots els casos una 
distància suficient respecte als centres d'educació infantil, primària i secundària, i en 
general a tots els centres on hi hagi menors, amb l'objectiu d'establir un entorn social 
saludable i segur per desenvolupar-lo. Segon.- Elaborar un Pla de prevenció i riscos 
cap a la infància per als casos en què actualment existeix una proximitat entre aquests 
centres, informant i consultant les AMPA. 

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

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

Del Grup Municipal Partit Popular:

8. – (M1923/3089) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el govern 
municipal a definir en el termini de 6 mesos, i conjuntament amb les diferents 
institucions culturals de la ciutat, els eixos d’actuació per atraure més turisme cultural, 
que signifiqui concreció d’objectius, calendari i pressupost. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Ramírez, Sendra, Mascarell, Sierra, Benítez, Barceló i Marcé.

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

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

9. – (M1923/3068) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern 
Municipal a la creació d’una oficina amb l’objectiu de: Donar suport i ajudar els 
propietaris que pateixen l’ocupació il·legal de les seves propietats. I la realització d’un 
pla de prevenció per evitar l’ocupació il·legal d’habitatges i locals a la nostra ciutat. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Benítez, Baró, Munté, Sierra, Ramírez, Barceló i Martín.

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

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/3062) Que el Govern municipal informi de manera transparent sobre les 
accions dutes a terme i les que té previstes al Gimnàs Sant Pau, i es comprometi a 
garantir la continuïtat del projecte social del Gimnàs, tant a nivell econòmic com 
d'espais. 

Intervenen les Sres.: Gassol, Fuertes i Pérez.

ACCEPTAT

11. – (M1923/3063) Que el Govern municipal col·loqui una placa o faristol en memòria de 
Gustau Muñoz davant del número 34 del carrer Ferran, on va ser assassinat, i 
incorpori la placa de marbre que hi ha actualment en aquest edifici a la col·lecció 
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patrimonial del MUHBA, com a acte d’homenatge a les víctimes de la violència policial 
i de l’extrema dreta durant el postfranquisme i de suport de l’Ajuntament a l’exigència 
de depuració de responsabilitats penals per als crims i violacions dels drets humans 
comesos al llarg de la Transició. 

Es presenta la modificació de redactat següent:

(M1923/3063) Que el Govern municipal vetlli per la preservació de la placa 
actual o, en el cas que no sigui possible, vetlli per la col·locació d’un element en 
memòria de Gustau Muñoz en el número 34 del carrer Ferran, on va ser assassinat, i, 
si s'escau, incorpori la placa de marbre que hi ha en aquest edifici a la col·lecció 
patrimonial del MUHBA, com a acte d’homenatge a les víctimes de la violència 
policial i de l’extrema dreta durant el postfranquisme i de suport de l’Ajuntament a 
l’exigència de depuració de responsabilitats penals per als crims i violacions dels drets 
humans comesos al llarg de la Transició. 

Intervenen: la Sra. Sendra i el Sr. Rabassa.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

12. – (M1923/3081) Que el Govern Municipal insti de manera urgent al govern de l’estat 
espanyol a repensar l’ajut al lloguer per joves per adequar-lo a la realitat de les grans 
ciutats com Barcelona i la seva àrea metropolitana i que permeti ampliar el llindar del 
preu de la renda del lloguer per poder acollir-se a aquest ajut, com a mínim, fins al 
preu mitjà de les ciutats més poblades de cada Comunitat Autònoma. 

Intervenen les Sres.: Munté i Martín.

ACCEPTAT

13. – (M1923/3082) Que de forma imminent i amb caràcter periòdic fins l’obertura del 
centre d’atenció persones sense llar amb problemes de drogodependència al barri del 
baix Guinardó, es convoqui una taula de treball amb el veïnat de la zona, comunitat 
educativa, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Regidoria d’Horta-Guinardó, 
Consorci d’Educació i els demes departaments que es consideri oportú, i els Grups 
Municipals amb presència al districte, per definir i consensuar les accions 
comunitàries, protocols i mesures d’actuació a adoptar prèviament a que entri en 
funcionament de l’equipament i que la taula continuï un cop el centre funcioni. 

Intervenen les Sres.: Vila i Tarafa.

ACCEPTAT
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Del Grup Municipal Ciutadans:

14. – (M1923/3078) Que el Govern Municipal garanteixi els recursos necessaris perquè el 
personal de les empreses externes que gestionen el Servei d'Atenció Domiciliària 
(SAD) millorin les seves condicions laborals, tant pel que fa als salaris com als horaris, i 
que comptin sempre amb els mitjans sanitaris necessaris per evitar contagis entre els 
professionals i els usuaris del servei. 

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

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

15. – (M1923/3087) Instar el Govern municipal a elaborar un Pla Integral per l’abordatge de 
la pobresa crònica en col·laboració amb les entitats més representatives del sector, 
per tal d’afrontar des de tots els àmbits aquesta situació amb l’objectiu de donar 
resposta a les persones que la pateixen a la nostra ciutat. 

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

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

16. – (M1923/3069) Instar a l’Ajuntament a que en la pròxima comissió de la Ponència 
del Nomenclator s'estudiï un emplaçament per a Antonio de Nebrija, autor de la 
primera codificació de l'espanyol amb la seva Gramàtica castellana en 1492. 

Intervenen els Srs.: Benítez i Rabassa.

NO ACCEPTAT

De Regidora no adscrita:

17. – (M1923/3072) Que el Govern Municipal insti al Consorci d’Educació de Barcelona a la 
instal·lació de Filtres Hepa, mesuradors de C02 i altres recursos important per la 
prevenció del virus en aquelles instal·lacions educatives que ho necessitin per evitar la
transmissió de la Covid 19. 

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

NO ACCEPTAT
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d) Preguntes

Del Grup Municipal Ciutadans:

18. – (M1923/3074) Quina serà l'estructura, la ubicació i la selecció del personal 
especialitzat de l'oficina única adreçada a la reinserció sociolaboral de persones que 
reben l'Ingrés Mínim Vital que atengui i assessori les 1000 persones seleccionades? 
Quins criteris de selecció està previst aplicar per escollir les 1000 persones 
seleccionades i quin resultat final es pensa obtenir? 

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

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

19. – (M1923/3088) Quin és el nombre de persones amb discapacitat que estan 
contractades actualment en els instituts i empreses públiques municipals ? Demanen 
que se’n lliuri en la mateixa comissió còpia del nombre total de treballadors de cada 
institut i empresa municipals, així com el nombre de treballadors contractats amb 
discapacitat en cadascuna d’aquestes. 

Intervenen els Srs.: Ramírez i Riera.

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

20. – (M1923/3083) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la 
proposició aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del mes d'abril de 
2021 amb el contingut següent: (M1923/1989) La Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports acorda: Instar al govern municipal a crear un grup de treball amb l’objectiu de 
sostenir i reforçar el model de gestió de Barcelona, impulsant un grup de treball 
transversal amb participació dels grups municipals amb l'objectiu de trobar el major 
consens polític possible, que aprofundeixi en el marc de legalitat vigent i els reptes 
que ha d’afrontar el sector esportiu, per tal de mantenir aquest model d’èxit en la 
gestió esportiva, basat en la col·laboració entre l’Ajuntament i la societat civil i 
esportiva de la ciutat. 

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

ES DÓNA PER TRACTAT
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VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13,04 h.
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