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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

Sessió de 18 de maig de 2021

ACTA

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
Consistorial de la ciutat de Barcelona, el 18 de maig de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ 
DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS en sessió ordinària, sota la presidència de l'Ima. 
Sra.  Regidora Laura Pérez Castaño. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Juan 
Ramon Riera Alemany, Joan Subirats Humet, Lucia Martín González, Gemma Tarafa 
Orpinell, Francesc Xavier Marcé Carol, David Escudé Rodríguez, Montserrat Benedí i 
Altés, Eva Baró i Ramos, Elisenda Alamany i Gutiérrez, Neus Munté i Fernández, Ferran 
Mascarell i Canalda, Maria Magdalena Barceló Verea, Oscar Ramírez Lara i Eva Parera 
Escrichs, assistits per l'assessora jurídica, la Sra. Teresa Ordóñez Rivero, que actua per 
delegació del secretari general i que certifica.

També hi són presents: l’Im. Sr. Jordi Rabassa Massons, regidor del grup municipal de 
Barcelona en Comú, Ima. Sra. Marina Gassol i Ventura, regidora del grup municipal 
d'Esquerra Republicana, Ima. Sra. Francina Vila Valls, regidora del grup municipal de 
Junts per Catalunya, Sra. Sonia Fuertes Ledesma, comissionada d'Acció Social i Sra. 
Maria Truñó Salvadó, comissionada d'Educació.

Excusen la seva absència la Ima. Sra. Gemma Sendra i Planas.

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 09.34 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 20 d'abril 
de 2021, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 
S’APROVA.

II) Part Informativa
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a) Despatx d'ofici

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

1. – (20152133) De la gerent municipal, de 25 de novembre de 2020, que que ratifica 
l'aixecament de la suspensió del contracte relatiu a la gestió i explotació del servei de 
bar-cafeteria del Centre Cívic de La Sedeta del districte de Gràcia, a partir del dia 16 de 
novembre de 2020, data en què es reprèn la prestació completa del servei per part de 
la Sra. Núria Piqué Ibáñez. 

2. – (20200062) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 18 d'abril de 2021, que autoritza l'ampliació de la cobertura pressupostària 
aprovada en data 19-2-2020 per finalització de l'exercici pressupostari i impossibilitat 
d'incorporar-los a l'exercici següent i, en conseqüència, aprovar l'autorització i 
disposició de la despesa per import de 9.559,00 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu 
a la cobertura d'actes i equipaments de l'àrea, ampliació del termini d'execució per 
causa COVID-19 adjudicat al Sr. Marcos Lozano Bosch, per a l'exercici 2021. 

3. – (20172029) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 13 d'abril de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL. la garantia 
definitiva d'import 26.464,37 euros per respondre del compliment del contracte 
relatiu al servei de dinamització del casal de joves Palau Alòs i del Punt d'Informació 
Juvenil del districte de Ciutat Vella, per a l'exercici 2021. 

4. – (s/n) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de 13 
d'abril de 2021, que acorda l'ampliació del termini d'execució del contracte relatiu al 
servei d'aplicació dels E-RELIEF MAPS per a l'acompanyament i la recollida de dades 
sobre discriminació, des del dia 29-10-2020 fins al 29-12-2020. 

5. – (2018/53) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de 
13 d'abril de 2021, que acorda l'ampliació del termini d'execució del contracte relatiu 
al servei d'assistència tècnica per a la revisió d'informes i documentació justificativa 
de projectes presentats a la convocatòris de subvencions de cooperació per a la 
justícia global, des del dia 14-9-2020 fins al 31-12-2020. 

6. – (20200072) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 15 d'abril de 2021, que autoritza l'ampliació de la cobertura pressupostària 
aprovada en data 21-2-2020, per finalització de l'exercici pressupostari i impossibilitat 
d'incorporar-los a l'exercici següent i, en conseqüència, aprovar l'autorització i 
disposició de la despesa del contracte relatiu a imatges de recurs per l'Àrea, ampliació 
i reajustament pressupostària per causa COVID-19 adjudicat al Sr. Valentín Viñas 
Sánchez, per a l'exercici 2021, i per un import de 5.287,70 euros. 

7. – (20190398) De la gerent municipal, de 15 d'abril de 2021, que adjudica a 
Contieconomia, SL. el contracte relatiu als serveis de suport en el desenvolupament i 
la coordinació del projecte EDEC d'educació econòmica transformadora per a 
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persones vulnerables, per a l'exercici 2021, i per un import de 98.538,00 euros (IVA 
inclòs). 

8. – (20219203) De la gerent municipal, de 15 d'abril de 2021, que adjudica a Relleu 
Cultural, SL. el contracte relatiu a la dinamització i organització dels projectes 
d'adolescents i joves "Eix Jove", per als exercicis 2021-2022, i per un import de 
141.567,11 euros (IVA inclòs). 

9. – (20219203) De la gerent municipal, de 15 d'abril de 2021, que allibera la quantitat de 
7.526,89 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu a 
la dinamització i organització de projectes d'adolescents i joves "Eix Jove" adjudicat a 
Relleu Cultural, SL., per als exercicis 2021-2022. 

10. – (20200062) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 6 d'abril de 2021, que concedeix una ampliació del termini d'execució, degut a què 
el retard no és per causa imputable al contractista, sinó a conseqüència de la 
suspensió pel COVID-19, des del 14 de març del 2020 fins al 21 de juny del 2020. 
Aquesta ampliació suposa que el contracte queda ampliat des del dia 1 de gener de 
2021 fins al 29 de març de 2021. 

11. – (047/2019) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 19 d'abril de 2021, que 
ratifica l'aixecament de la suspensió parcial del contracte relatiu a la dinamització del 
projecte adreçat a gent gran vulnerable del districte d'Horta-Guinardó adjudicat a 
l'Associació Esport 3. 

12. – (16010031) Del gerent del districte de Nou Barris, de 20 d'abril de 2021, que cancel·la 
i/o retorna a Asoc. Esport-3 la garantia definitiva d'import 7.215,78 euros constituïda 
per respondre del compliment del contracte programa casals gent gran Vilapicina-
Torre Llobeta, per a l'exercici 2021. 

13. – (2054/2017) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 20 d'abril de 2021, que 
cancel·la i/o retorna a Calaix de Cultura, SL. la garantia definitiva d'import 19.002,85 
euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu als serveis de 
lleure infantil de la franja del Besòs: casal infantil Baró de Viver, casal infantil del Bon 
Pastor i Ciberaula i sala de lectura i jocs intantils de Trinitat Vella, per a l'exercici 2021. 

14. – (0922/18) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 20 d'abril 
de 2021, que amplia l'autorització i la disposició de la despesa del contracte relatiu al 
suport i coordinació de la dinamització dels processos participatius del Pla d'Actuació 
Municipal 2020-2023 amb pressupost participatiu (procés PAM 15), lot 1, processos 
de planificació estratègica adjudicat a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, per a 
l'exercici 2021, i per un import de 4.773,57 euros. 

15. – (20190101) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 22 d'abril de 2021, que autoritza l'ampliació de la cobertura pressupostària 
aprovada en data 29-05-2019 per finalització de l'exercici pressupostari i impossibilitat 
d'incorporar-los a l'exercici següent i, en conseqüència, aprovar l'autorització i 
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disposició de la despesa del contracte relatiu al reajustament d'anualitats per 
ampliació del termini d'execució per causa COVID dels serveis auxiliars de recepció 
dels edificis seu de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, situats al 
carrer València, 344 i al passeig de Sant Joan, 75 de Barcelona, per a l'exercici 2021, i 
per un import de 4.038,61 euros (IVA inclòs). 

16. – (20170364) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 23 d'abril de 2021, que cancel·la i/o retorna a IFL Gestión, SL. la garantia definitiva 
d'import 17.503,02 euros constituïda per respodre del compliment del contracte 
relatiu a les obres d'arranjaments interiors i adaptació d'espais per a noves necessitats 
de millora dels equipaments adscrits a la gerència de Drets Socials de la ciutat de 
Barcelona, que pertanyen als districtes 1-6, per a l'exercici 2021. 

17. – (20190177) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 23 d'abril de 2021, que cancel·la i/o retorna a QSL Serveis Culturals, SLU la garantia 
definitiva d'import 3.848,15 euros constituïda per respondre del compliment del 
contracte relatiu a la gestió de la coordinació pedagògica i la gestió de les activitats 
del programa "Dedeuauna", per a l'exercici 2021. 

18. – (20190398) De la gerent municipal, de 26 d'abril de 2021, que allibera la quantitat de 
9.750,86 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu al 
servei de suport en el desenvolupament i la coordinació del projecte EDEC d'educació 
econòmica transformadora per a persones vulnerables adjudicat a Contieconomia, 
SL., per a l'exercici 2021. 

19. – (16010200) Del gerent del districte de Nou Barris, de 27 d'abril de 2021, que cancel·la 
i/o retorna a l'Associació Esport-3 la garantia definitiva d'import 2.928,24 euros 
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a la gestió del casal de 
gent gran Pedraforca, millores en el casal de gent gran Pau Casals i la millora del 
programa de gent gran Zona Nord, per a l'exercici 2021. 

20. – (2021-0030) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 27 
d'abril de 2021, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa 
del contracte relatiu a la consultoria estratègica, el disseny i la posada en marxa de la 
Comunitat de Coneixement EQUICOM, lot 1: producció de coneixement, estudis i 
diagnòstics de l'acord marc dels serveis de suport a processos comunitaris, per als 
exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 10.000,65 euros (IVA 
inclòs). 

21. – (2021-0054) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 27 
d'abril de 2021, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa 
del contracte relatiu a la dinamització dels equipaments del grup motor 2 EQUICOM, 
lot 2, suport, dinamització i acompanyament a projectes comunitaris de l'acord marc 
de serveis de suport a processos comunitaris, per als exercicis 2021-2022, i per un 
pressupost base de licitació de 35.005,30 euros (IVA inclòs). 

22. – (2003/2021) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 29 d'abril de 2021, que 
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reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 
19.910,35 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la gestió del servei d'educació 
ambiental 2021-2022 adjudicat a Espai Ambiental, SCCL, per als exercicis 2021-2023. 

23. – (20210065) De la gerent municipal, de 30 d'abril de 2021, que inicia expedient, aprova 
el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la coordinació i
dinamització del servei d'Interculturalitat del districte de Gràcia, per als exercicis 
2021-2023, i per un import de 90.109,95 euros (IVA inclòs). 

24. – (20210068) De la gerent municipal, de 30 d'abril de 2021, que inicia expedient, aprova 
el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei d'animació i 
dinamització del casal infantil i de l'espai d'adolescents del Centre Cívic La Sedeta, per 
als exercicis 2021-2023, i per un pressupost base de licitació de 278.259,79 euros (IVA
inclòs). 

25. – (047/2019) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 30 d'abril de 2021, que 
amplia l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu a la dinamització 
per al projecte adreçat a la gent gran vulnerable del districte d'Horta-Guinardó 
adjudicat a l'Associació Esport-3, per a l'exercici 2021, i per un import de 5.218,73 
euros (IVA exempt). 

26. – (20200127) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 3 de maig de 2021, que autoritza l'ampliació de la cobertura pressupostària 
aprovada en data 5-3-2020 per finalització de l'exercici pressupostari i impossibilitat 
d'incorporar-los a l'exercici següent i, en conseqüència, aprovar l'autorització i 
disposició de la despesa del reajustament d'anualitats per causa suspensió COVID-19 
del contracte de serveis de suport per a un estudi sobre la polarització social als 
centres educatius de la ciutat de Barcelona adjudicat a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, per a l'exercici 2021, i per un import de 9.150,01 euros (IVA inclòs). 

27. – (2021-0031) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 4 de 
maig de 2021, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa 
del contracte relatiu a la coordinació i gestió d'activitats sobre pluralitat religiosa a 
Barcelona (jornades, cicles i monogràfics temàtics) per als exercicis 2021-2022, i per 
un import de 100.221,03 euros (IVA inclòs). 

Acords de la Comissió de Govern de 8 d'abril de 2021

28. – (19XC0380-001) APROVAR l’addenda del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Barcelona –Districte de Sant Andreu- i la Societat Cultural i Esportiva la Lira, per a la 
gestió corresponsable de l’edifici del carrer Coroleu, núm. 15 i la planta baixa del 
carrer Abad Odó, núm. 22, segons el programa d’activitats presentat, per a l’anualitat 
2021, que instrumenta l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió directa i 
amb caràcter excepcional per un import de 52.776,75 euros, equivalent al 49% del 
cost del projecte, que té un cost total d’execució de 107.792,75 euros, per a l’anualitat 
2021, d’acord amb l’establert als articles 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, i l'art. 6.2 de la normativa general de 
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subvencions de l’Ajuntament. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 52.776,75 
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 48903/33411 de l’any 2021 a favor de la 
Societat Cultural i Esportiva la Lira, amb NIF G58301466, per subvencionar l'execució 
del projecte de cogestió. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, abans del 31 de 
març de 2022, presenti la justificació dels fons rebuts, en la forma establerta en el 
conveni, d’acord amb el què estableix l’article 10è de la Normativa general de 
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR la gerent del Districte de Sant 
Andreu per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells 
documents que se’n derivin.DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 22 d'abril de 2021

29. – (20C00012) ADJUDICAR el contracte de concessió de serveis núm. 20C00012 que té 
per objecte la gestió i explotació del Centre Esportiu Municipal Arístides Maillol, 
situada al carrer Martí i Franquès, 19, de Barcelona, amb mesures de contractació 
pública sostenible, a favor de la UTE ARISTIDES MAILLOL formada per les entitats A.F. 
Veterans de Catalunya amb NIF G08850067, Peña Barcelonista Collblanc-Sants amb 
NIF G62646989, CE les Corts Barcelona, amb NIF G66075540 i Club de Futbol 
Tecnofutbol amb NIF G65965055, de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en 
ser considerada l'oferta més avantatjosa. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
2.184,20 euros. REQUERIR l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 
15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per 
FORMALITZAR el contracte. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Josep 
Maria Comorera Villalobos, adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
del Districte de les Corts. NOTIFICAR el present acord als licitadors i PUBLICAR-LO en el 
perfil del contractant. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

30. – (20190411) INICIAR l'expedient per a la contractació dels Serveis de suport tècnic i 
verificació de documentació en les diverses fases de la tramitació de convenis i 
subvencions de la Gerència de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 
LGTBI, en dos lots, amb núm. de contracte 19004366, mitjançant tramitació ordinària, 
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
473.423,63 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.180.320,47 euros, distribuït en els 
següents lots: - LOT núm. 01, Suport tècnic i verificació de documentació dels 
expedients de tramitació electrònica aprovats a partir de 2019, amb mesures de 
contractació pública sostenible, per un import de 341.929,68 euros IVA inclòs; - LOT 
núm. 02, Suport tècnic i verificació de documentació dels expedients tramitats en 
paper aprovats abans de 2019, reservat per a la inserció de col·lectius amb 
discapacitat, trastorn mental i/o exclusió social, per un import de 131.493,95 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; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat, amb pressupost net 391.259,20 euros i import de l'IVA de 82.164,43 euros; i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
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següent: un import (IVA inclòs) de 98.620,47 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23011 0200, un import (IVA inclòs) de 
32.873,48 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23011 0200, un import (IVA inclòs) de 51.289,45 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23011 0200, un 
import (IVA inclòs) de 290.640,23 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23011 0200; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos corresponents.DECLARAR la improcedència de 
la revisió de preus amb motiu de l’article 103 de la LCSP. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

31. – (17002823) APROVAR, de conformitat amb l'article 29.4 LCSP, la continuïtat del 
contracte 17002823-004 que té per objecte el Servei d’Atenció a Homes de Barcelona 
per a relacions no violentes (SAH), atès que s’està tramitant la licitació mitjançant 
procediment obert harmonitzat del nou contracte (21001013), adjudicat a l’empresa 
Fundació Institut de Reinserció Social, amb NIF G64147184, pel temps indispensable 
fins a l’adjudicació del següent contracte i, en tot cas, per un període no superior a 9 
mesos, comprès des del 9 d’abril de 2021 fins el 8 de gener de 2022, per un import 
total de 268.336,50 euros, (IVA exempt), d'acord amb els informes i documentació 
que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 260.377,06 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 260.377,06 euros (IVA exempt) a l'aplicació pressupostària 
D/22731/23171 0200. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 7.959,44 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 7.959,44 euros (IVA exempt) a l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. REQUERIR 
a l'adjudicatari per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
des de la recepció de la notificació. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 29 d'abril de 2021

32. – (20180210) RATIFICAR la suspensió total del contracte número 18004522-004 que té 
per objecte la gestió del Servei de Sales d’Estudi de Barcelona des del dia 9 de 
novembre de 2020 fins al dia 8 de desembre de 2020 a conseqüència de l'estat 
d'alarma decretat per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2 no 
imputable al contractista d'acord amb l'acta signada per les parts l'11 de novembre de 
2020. ACORDAR l’aixecament parcial de la suspensió de dit contracte des del dia 9 de 
desembre de 2020. MODIFICAR el contracte d'acord amb l'acta signada en data 9 de 
desembre de 2020 per les parts i l'informe tècnic emès per la responsable del 
contracte per adaptar-lo a les normes per la prestació del servei d'acord amb la 
situació sanitària.NOTIFICAR el present acord al contractista. DONAR-NE COMPTE a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

33. – (20004419) ADJUDICAR el contracte núm. 20004419, que té per objecte la Gestió i 
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dinamització del Centre Cívic Matas i Ramis a Calaix de Cultura, SL, amb NIF 
B63033740, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa, pel preu de 616.860,81 euros IVA inclòs, dels quals 509.802,32 euros 
corresponen al preu net i 107.058,49 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 128.512,66 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33711 0607; un import (IVA inclòs) de 308.430,41 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 
0607; un import (IVA inclòs) de 179.917,74 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0607. CONDICIONAR la seva 
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s 
a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 25.490,12 euros. FORMALITZAR el 
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, 
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Directora de Serveis a les Persones i al 
Territori del Districte d’Horta-Guinardó. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 6 de maig de 2021

34. – (20200095) INICIAR l'expedient per a la contractació les Obres de construcció del 
Centre d’Atenció Nocturna i Diürna d’Emergències, situat al carrer Ramon Turró 161-
167 de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de 
contracte 20004386, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 3.091.189,71 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 2.554.702,24 euros; APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva 
adjudicació; AUTORITZAR la quantitat, amb pressupost net 2.380.629,70 euros i 
import de l'IVA de 499.932,24 euros amb càrrec a la partida 0200 61938 15131 de 
l’exercici pressupostari de l’any 2021 i la quantitat, amb pressupost net 174.072,54 
euros i import de l’IVA de 36.555,23 euros amb càrrec a la partida 0200 61938 15131 
amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2022, condicionades aquestes 
quantitats, a l’existència de crèdit adequat i suficient; DECLARAR la improcedència de 
la revisió de preus amb motiu de l’article 103 de la LCSP. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 13 de maig de 2021

35. – (20209209) PRORROGAR per un període comprès des del 20.09.2021 fins el 
19.09.2022, el contracte 20001499-001 que té per objecte la dinamització del 
l’equipament i prestació de serveis socioculturals al Centre Cívic El Sortidor amb 
objectius d’eficiència social, adjudicat a l'empresa Calaix de Cultura, SL, amb NIF 



CCM 5/21 DSocials 9/18

B63033740, per un import total de 292.653,83 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 82.584,51 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 68.251,66 euros i import IVA de 14.332,85 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0603. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
210.069,32 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 
173.611,01 euros i import IVA de 36.458,31 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33711 0603, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. REQUERIR l'adjudicatari per tal que formalitzi la present 
pròrroga de forma telemàtica en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la 
recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esport.

36. – (20212014) APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona-
Districte de Sants-Montjuïc i la Federació Taula d’Esport de la Marina, amb NIF 
G67058065, per a la gestió cívica de l’equipament municipal Poliesportiu La Marina, 
d’acord amb el projecte de gestió presentat amb la proposta de preus comunicats pel 
desenvolupament de tallers i activitats. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa en 
concepte de subvenció per un import de 146.522,24 euros, amb càrrec a la posició 
pressupostària número D/48903/34211 dels pressupostos dels anys 2021, 2022 i 2023 
a raó de 20.358,00 euros l’any 2021, 63.082,12 euros l’any 2022 i 63.082,12 euros 
l’any 2023, a favor de la Federació Taula d’Esport de la Marina, amb NIF G67058065, 
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a 
l’actual, per al desenvolupament del projecte de gestió cívica de l’equipament 
municipal Poliesportiu La Marina. ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió 
directa i de caràcter excepcional a la Federació Taula d’Esport de la Marina, amb NIF 
G67058065, per un import de 146.522,24 euros durant la vigència del conveni per al 
desenvolupament del projecte de gestió cívica l’equipament municipal Poliesportiu La 
Marina, d’acord amb els art. 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i l’art. 6.2 de la normativa general de 
subvencions. DECLARAR, la no-inclusió en procediment de pública concurrència per 
les raons justificades a l’informe que consta a l’expedient. REQUERIR l’entitat gestora 
per tal que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals 
per la signatura del conveni de formalització de la gestió cívica. REQUERIR l’entitat 
beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos de la data de finalització de 
l’activitat, presenti justificació amb un compte justificatiu que haurà d’incloure la 
memòria d’actuació i memòria justificativa del cost total del projecte. FACULTAR, per 
a la seva signatura l'Im. Sr. Marc Serra i Solé, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc. 
DONAR-NE compte a la Comissió de de Drets Socials, Cultura i Esports.

b) Mesures de govern
c) Informes

1. – Informe de seguiment 1r any. Mesura de govern per a la prevenció del sensellarisme 
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femení i la introducció de la perspectiva de gènere en l’atenció a les persones sense 
llar a Barcelona. 

Intervenen les Sres i el Sr.: Pérez, Alamany, Munté, Barceló, Ramírez, Parera

ES DÓNA PER TRACTAT

d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

2. – (M1923/2115) Que comparegui el responsable d’esports de l’Ajuntament de 
Barcelona per tal d’explicar l’estratègia que s’està seguint per part del govern 
municipal per assolir la realització o captació de grans esdeveniments esportius a la 
ciutat de Barcelona i que se’ns informi també d’aquells grans esdeveniments esportius 
previstos pels 2 anys vinents i quins projectes a llarg termini s’estan treballant amb la 
finalitat que es desenvolupin a Barcelona. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Escudé, Vila, Alamany, Barceló, Ramírez, Parera

ES DÓNA PER TRACTADA

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (CO02021-05/12) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Consell de 
Govern del Consorci del Barri de la Mina en la sessió de 22 de desembre de 2014, 
relatiu a l’aprovació de la modificació dels seus estatuts amb l’objecte d’adaptar-los a 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, a la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa, i altres modificacions, segons 
consta en l’expedient administratiu annex. DONAR TRASLLAT d’aquest acord al 
Consorci del Barri de la Mina. 

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

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
c) Proposicions
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V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

4. – (M1923/2103) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el govern municipal 
a: Establir convenis de col·laboració amb les administracions on governa o hi té 
representació, com la Diputació de Barcelona, administracions estatals com la 
Tresoreria de la Seguretat Social, i la MIA, per tal d’eradicar la borsa d’emergència 
d’habitatges a la ciutat de Barcelona, mobilitzant habitatges d'aquests grans tenidors 
públics i institucionals cap a la borsa de lloguer social i assequible de la ciutat. 

Intervenen les Sres. i  els Srs.: Baró, Munté, Barceló, Ramírez, Parera, Martín, Riera

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

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

5. – (M1923/2116) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 
municipal presenti en el període màxim de dos mesos un Pla de joc per infants amb 
discapacitat de la ciutat de Barcelona que inclogui el calendari d’execució, el 
pressupost destinat i les següents accions: - Publicació, abans de la finalització del curs 
2020-2021,de la llista de parcs infantils de la ciutat de Barcelona, que són accessibles 
a la pàgina de l’Institut de persones amb discapacitat, tot especificant el nivell 
d’accessibilitat, per tal que les famílies puguin consultar i decidir l’opció que els va 
millor pels seus infants, fins el moment en que tots els parcs de la nostra ciutat siguin 
accessibles i inclusius. - Priorització i calendari dels espais de joc de cada districte que 
seran 100% accessibles i inclusius , tant des d’un punt de vista físic o cognitiu, tant pel 
que fa a les estructures de joc com per l’accés. - Elaboració i aprovació d’un protocol 
per garantir que, mentre arribi el moment que tots els infants amb discapacitat de la 
nostra ciutat tinguin una zona de joc accessible i inclusiva propera al seu domicili, en 
el cas de que una família sol·liciti un element de joc adaptat a una zona de jocs 
infantils propera al seu domicili, en un termini no superior a 30 dies l’Ajuntament 
instal.li aquest element de joc, per garantir el dret a l’oci i al joc dels infants amb 
discapacitat de la nostra ciutat. - Proposta de una zona de jocs d’aigua totalment 
accessible i inclusiva a la zona del FÒRUM a l’espai proper a la platja adaptada, 
compatible amb els usos del FÒRUM. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/2116) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el 
Govern municipal publiqui, abans de l’inici del curs 2021-2022,de la llista de 
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parcs infantils de la ciutat de Barcelona, que són accessibles a la pàgina de 
l’Institut de persones amb discapacitat, tot especificant el nivell d’accessibilitat, 
per tal que les famílies puguin consultar i decidir l’opció que els va millor pels 
seus infants, fins el moment en que tots els parcs de la nostra ciutat siguin 
accessibles i inclusius. - Priorització i calendari dels espais de joc de cada districte 
que seran 100% accessibles i inclusius, d’acord la disponibilitat pressupostaria, 
tant des d’un punt de vista físic o cognitiu, tant pel que fa a les estructures de joc 
com per l’accés. - Elaboració i aprovació d’un protocol per garantir que, mentre 
arribi el moment que tots els infants amb discapacitat de la nostra ciutat tinguin 
una zona de joc accessible i inclusiva propera al seu domicili, en el cas de que 
una família sol·liciti un element de joc adaptat a una zona de jocs infantils 
propera al seu domicili, l’Ajuntament instal.li aquest element d’acord a la 
disponibilitat pressupostaria, per garantir el dret a l’oci i al joc dels infants amb 
discapacitat de la nostra ciutat.- Presentar en el termini de dos mesos un estudi 
tècnic per avaluar si és possible implementar una zona de jocs d’aigua totalment 
accessible i inclusiva a la zona del FÒRUM a l’espai proper a la platja adaptada, 
compatible amb els usos del FÒRUM.

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

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
Canvi. APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

6. – (M1923/2098) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 
Municipal a que, dins dels programes realitzats en el Pla de Salut Mental de la ciutat 
de Barcelona, s’incorpori: - Creació d'una campanya de conscienciació, sensibilització, 
informació, formació i promoció de la salut mental i erradicació dels estigmes socials 
en relació a la salut mental, involucrant i formant a les entitats relacionades amb 
aquesta. - Creació de punts d’atenció psicològica en els diferents districtes de la ciutat 
per tal d’acollir a les persones que s’han vist afectades emocionalment durant la 
pandèmia. En aquesta atenció el professional podrà derivar si s’escau al servei que 
sigui necessari. - Elaboració d'una campanya específica de prevenció del suïcidi que 
inclogui l'estudi i implantació d'un programa per a sensibilitzar sobre la prevenció del 
suïcidi, el seu entorn, i desenvolupar activitats i continguts encaminades a la seva 
prevenció. En aquest context, la creació d'un programa específic de sensibilitat en 
edats primeres, per a evitar el suïcidi dels més joves. - Ampliar els serveis dels Grups 
emocionals i d’acompanyament del dol, que actualment es fan als districtes de Nou 
Barris, Ciutat Vella, Sant Andreu i Sant Martí, a la resta de districtes de la ciutat de 
Barcelona per a garantir aquest accés al conjunt de la ciutadania. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Barceló, Benedí, Vila, Ramírez, Parera, Tarafa
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Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
Canvi. APROVADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

7. – (M1923/2128) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 
municipal a iniciar les gestions oportunes amb el Govern espanyol així com els tràmits 
necessaris per tal què la destinació de l’edifici del Banc d’Espanya de pça. Catalunya 
sigui un equipament cultural.

Intervenen les Sres. i els Srs.: Ramírez, Gassol, Mascarell, Barceló, Parera, Subirats, 
Riera

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

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

8. – (M1923/2095) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el govern municipal 
a que el projecte Alimenta esdevingui un projecte de ciutat amb visió metropolitana i 
que s’inclogui al proper pressupost municipal 2022 per tal que es pugui desplegar a la 
ciutat i a l’àrea metropolitana. 

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

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

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Barcelona en Comú:

9. – (M1923/2101) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Mostrar el seu 
suport i demanar l’alliberament immediat i incondicional del defensor dels drets 
humans maia q’eqchi’, Bernardo Caal Xol. - Promoure la coherència de les polítiques 
en la compra pública socialment responsable per no contractar empreses que vulnerin 
drets humans i donar suport a la creació del Centre català d’empreses i drets humans. 
- Demanar al Govern de la Generalitat i al Govern central que s’adrecin a les autoritats 
de Guatemala per tal de: 1. Demanar a la Fiscal General de Guatemala que adopti les 
mesures necessàries per assegurar la llibertat de Bernardo Caal i que investigui als 
fiscals que van dirigir el cas que va portar al seu injust arrest. 2. Adoptar mesures 
urgents i efectives que protegeixin els defensors de drets humans enfront dels atacs i 
amenaces als quals s'enfronten per defensar els drets de les persones i al medi 
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ambient. 3. Complir amb el requeriment de realitzar una consulta lliure, prèvia i 
informada, tal com estableix el Conveni 169 de l’OIT, a tots els pobles i comunitats 
indígenes afectades, directa o indirectament, per la construcció de projectes 
empresarials que afectin el seu entorn, així com el respecte dels seus sistemes propis i 
el resultat d’aquesta. 

Intervenen les Sres. i els  Srs: Pérez, Alamany, Vila, Barceló, Ramírez, Parera

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

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/2102) Que l'Ajuntament posi els recursos necessaris per tal d’agilitzar les 
mesures que garanteixin l’accessibilitat a les veïnes i veïns amb diversitat funcional 
dels barris de muntanya de Barcelona. 

Es presenta la modificació de redactat següent:

(M1923/2102) Que l'Ajuntament posi els recursos necessaris per tal d’agilitzar 
les mesures que garanteixin l’accessibilitat a les veïnes i veïns amb discapacitat / 
diversitat funcional dels barris de muntanya de Barcelona. 

Intervenen la Sra. Benedí i el  Sr. Riera

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

11. – (M1923/2104) Que l’Ajuntament lideri, juntament amb la Generalitat, el disseny, 
constitució i consolidació d’un consorci que aplegui totes les competències, 
experiència i recursos públics i privats del conjunt dels actors culturals de la ciutat, 
tant del camp de la formació com del de la producció, amb l’objectiu de presentar una 
candidatura capaç de competir amb les màximes possibilitats perquè Barcelona 
obtingui la nova comunitat de coneixement i innovació dedicada als sectors culturals 
de l’European Institut of Innovation & Technology, i es refermi i desenvolupi així com 
a referent europeu i global en matèria de creativitat cultural. 

Intervenen la Sra. Alamany i el  Sr. Subirats

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

12. – (M1923/2122) Que se’ns comuniqui en aquesta mateixa Comissió de Drets Socials, 
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Cultura i Esports i, també, es faciliti còpia per escrit a tots els grups municipals amb 
presència al consistori, de l’estat del Pacte de Co-capitalitat 2020 que inclogui: - La 
relació de reunions i el contingut de les mateixes amb els Ministeris des de la 
signatura el 7 de febrer 2020. - Data de quan es compta rebre l’aportació de l’Estat. -
Relació de beneficiaris de la ciutat tant de cultura com de ciència, i com se n’ha 
determinat el repartiment, - Que inclogui la voluntat d’incorporar els 25 milions a les 
transferències de l’Estat a la ciutat de forma fixe. - Que traslladi el Pacte de Co-
capitalitat al document de Pacte per la Cultura de Barcelona. 

Intervenen els Srs. Mascarell i  Subirats

ACCEPTAT

13. – (M1923/2117) Que el govern municipal, en aquells equipaments esportius municipals 
que la legalitat vigent li permeti, prorrogui els contractes de gestió vigents 
actualment, fins que el grup de treball sobre el model Barcelona de gestió esportiva, 
que encara resta per convocar, disposi de les conclusions i aquestes hagin estat 
redactades i consensuades entre els membres que en formen part de l’esmentat grup 
de treball. 

Intervenen la Sra. Vila i el Sr. Escudé

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

14. – (M1923/2099) Instem el Govern Municipal a solucionar les mancances del camp de 
futbol Baró de Viver com la manca de tendal per cobrir les grades del sol i la pluja, la 
falta de llum suficient, la llargada de les tanques i el fet de no disposar d’un masteler 
per posar les banderes. 

Intervenen la Sra. Barceló i el Sr. Escudé

ACCEPTAT

15. – (M1923/2100) Que el Govern Municipal insti la Generalitat a que li presenti un 
informe, que després es traslladarà a la Plataforma Víctimes Bertrand i Oriola i als 
Grups Municipals de l´Ajuntament de Barcelona, on es detallin els errors en la gestió 
de la residència Bertrand i Oriola des de març del 2019 fins l’actualitat i les actuacions 
per a solucionar-los que s’han realitzat o que estan pendents amb el calendari 
d’execució corresponent. 

Es presenta la modificació de redactat següent:



CCM 5/21 DSocials 16/18

(M1923/2100) Que el Govern municipal sol·liciti a la Oficina de Residències un 
informe sobre la gestió de la Residència Bertrán i Oriola durant i després de la 
pandèmia i les actuacions que s'han plantejat per solucionar els problemes que 
estan pendents, adjuntant el seu calendari d'execució i que es traslladi aquest 
informe als grups municipals i a la Plataforma víctimes de la Residència Bertrán i 
Oriola. 

Intervenen les Srs. Barceló i Tarafa

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

16. – (M1923/2096) Instem al govern municipal a enviar la informació tractada a la primera 
sessió de la comissió de seguiment i avaluació de la implementació de la Modificació 
del Pla General Metropolità (MPGM) que obliga les promocions residencials de més 
de 600 m² a destinar un 30% de la superfície a habitatge de protecció que va tenir lloc 
el passat 13 d’abril de 2021. Tanmateix, de cara a les properes reunions de la 
comissió, demanem que se’ns faci arribar l’acta de la sessió anterior, l’ordre del dia i el 
calendari previst de les properes sessions. 

Intervenen les Sres. Parera i Martín

ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Partit Popular:

17. – (M1923/2124) Quin és el calendari de les actuacions de millora que té previst aplicar 
el Consorci a l’Escola Farigola de Vallcarca? 

Intervenen el Sr. Ramírez i la Sra. Truñó

ES DÓNA PER TRACTADA

18. – (M1923/2129) Quin és el posicionament del govern municipal davant la darrera 
resolució judicial que estableix que l’Ajuntament no té competències per posar en 
marxa el servei d’odontologia públic i municipal ? 

Intervenen el Sr. Ramírez i la Sra. Tarafa

ES DÓNA PER TRACTADA
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e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

19. – (M1923/2106) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició amb número de 
registre (M1923/226) aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del 19 
de novembre de 2019 amb el següent contingut: (M1923/226) La Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern municipal a: 1.- Exigir al Govern 
espanyol la resolució immediata de la Proposició no de Llei sobre la reconversió de la 
Prefectura Superior de Policia de Barcelona en un centre memorial i documental de la 
repressió franquista a Catalunya, aprovada per la Comissió d’Interior del Congrés de 
Diputats l’1 de juny de 2017, la qual suposa: a) El trasllat de la Prefectura Superior de 
Policia de Barcelona, situada en el número 43 de la Via Laietana, a un altre indret; b) 
La conversió de l’edifici en un centre de memòria sobre la repressió franquista i la 
lluita per les llibertats democràtiques; c) La creació d’un òrgan participat i coordinat 
entre l’Ajuntament, la Generalitat i el Govern espanyol per tal de gestionar aquest 
centre memorial; d) El lliurament a la Generalitat de còpia de la documentació de 
l’Archivo Histórico de la Policía o el Archivo Histórico Nacional relacionada amb la 
repressió del règim franquista, amb l’objectiu de posar-la a l’abast dels investigadors i
investigadores i del conjunt de la ciutadania. 2.- Iniciar les actuacions necessàries per 
a declarar l’edifici Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), a fi de garantir la seva preservació 
patrimonial. 3.- Posar en marxa l’elaboració del pla d’usos de l’edifici i del posterior 
projecte com a espai de memòria. 4.- Negociar amb el Govern espanyol la cessió de la 
titularitat de l’edifici a l’Ajuntament i/o la Generalitat, i facilitar, tal com contempla la 
Proposició no de llei de l’1 de juny de 2017, el trasllat i la ubicació dels efectius per 
garantir el desenvolupament del servei que presten. 5.- Notificar l’aprovació de la 
present proposició a la Generalitat i a les entitats memorialistes, els sindicats, els 
partits polítics i les institucions de recerca històrica que obren des de fa anys per a la 
dignificació i la reconversió d’aquest emblemàtic edifici de passat sinistre. 

Intervenen la Sra. Gassol i el Sr. Rabassa

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

20. – (M1923/2120) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució del següent 
prec: (M1923/1634) Que el govern garanteixi la continuïtat del programa de cangurs 
municipals “Concilia” tot l’any 2021 i es comprometi a implantar el programa 
progressivament als barris de la ciutat que tenen una renda família disponible inferior 
a la mitjana de la ciutat 

Intervenen les Sres. Munté i Pérez
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ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

1. – La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER.- Refermar el 
compromís de l'Ajuntament de Barcelona amb els drets de les persones LGTBI, i 
condemnar tota forma de violència i discriminació per raó de sexe, orientació sexual, 
identitat o expressió de gènere. SEGON.- Instar l'Ajuntament de Barcelona a adherir-
se a la Resolució del Parlament Europeu per la qual es “declara la Unió Europea com a 
zona de llibertat per a les persones LGTBIQ”. TERCER.- Refermar aquest compromís i 
adhesió, tot declarant Barcelona com a “municipi de llibertat LGTBIQ”. QUART.-
Reiterar la responsabilitat de totes les administracions públiques per a la protecció 
dels drets de les persones LGBTIQ i l’establiment de totes les mesures i polítiques 
necessàries per a la garantia d’igualtat i diversitat. CINQUÈ.- Traslladar aquests acords 
a la Comissió Europea, al Comitè de les Regions, als grups polítics representats al 
Parlament Europeu, als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, (a les entitats 
LGTBI del municipi) i a les entitats representades al Consell Nacional LGTBI. 

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

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13,33 h.
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