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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

Sessió ordinària de 18 d'octubre de 2022

ACTA

A la Sala Lluis Companys de la Casa de la Ciutat, el 18 d'octubre de 2022, s’hi reuneix 
la COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió ordinària, sota la 
presidència de l'Ima. Sra. Laura Pérez Castaño. Hi assisteixen les Imes. Sres. regidores i 
els Ims. Srs. regidors: Joan Ramon Riera Alemany, Jordi Martí Grau, Lucía Martín 
González, Gemma Tarafa Orpinell, Francesc Xavier Marcé Carol, David Escudé 
Rodríguez, Montserrat Benedí i Altés, Eva Baró i Ramos, Gemma Sendra i Planas, Neus 
Munté i Fernández, Joan Rodríguez Portell, Noemí Martín Peña, Óscar Ramírez Lara, 
Eva Parera Escrichs i María Magdalena Barceló Verea, assistits per l'assessora jurídica, 
la Sra. Teresa Ordóñez Rivero, que actua per delegació del secretari general i que 
certifica.

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

Excusa la seva absència la Ima. Sra. regidora Elisenda Alamany i Gutiérrez.

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència 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 ordinària celebrada el 20 de setembre de 2022, 
l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i S’APROVA.

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

1. – (22002802) Resolució de la Gerència del Districte de Les Corts en data 08.09.2022: 
ADJUDICAR el contracte que té per objecte la contractació del servei per a la 
realització d'actuacions derivades de la mesura de govern de "Mesures preventives de 
les addiccions en adolescents i joves 2022 - 2023, a favor de A.B.D. ASOC. BIENESTAR Y 
DESARROLLO amb NIF G59435180, per un preu de 14.836,00 euros, exempt d'IVA, 
d'acord a l'article 20.1 8º de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, del Impost sobre el 
valor afegit. ESTABLIR que la prestació del servei s'iniciarà l'endemà de la data 
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d'adjudicació i finalitzarà el 30 de juny de 2023. DESIGNAR com a responsable del 
contracte al Sr. Josep Ma. Comorera Villalobos, Tècnic de la Direcció de Serveis a les 
Persones i Territori. AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada quantitat a favor de 
l'empresa adjudicatària amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i pressupostos 
següents: 7.178,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/31111 0604; 7.657,96 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/31111 0604, condicionada a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en els pressupostos posterior a l'actual. 

2. – (22001411) Resolució de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI en data 08.09.2022: APROVAR, d'acord amb l'article 96.1 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, el 
reajustament de les anualitats del contracte 22001411 que té per objecte la gestió del 
Servei de Traducció i Mediació Intercultural (STMI), amb mesures de contractació 
pública sostenible, d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. REAJUSTAR LES ANUALITATS de l'autorització i disposició de la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 373.676,65 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: minorar 
un import de 373.676,65 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22703/23161 0200; incrementar un import de 373.676,65 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22703/23161 
0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 
l'exercici posterior a l'actual. 

3. – (22001963) Resolució de la Gerència Municipal del Districte de Sant Martí en data 
09.09.2022: EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 22001963 a CERECUSOR, SL 
(Centre Recreatiu i Cultural de Persones Sordes de Barcelona) amb núm. de NIF 
G08610453, per manca d'inscripció en els registres de licitadors ADJUDICAR el 
contracte núm. 22001963, que té per objecte "Servei d'interpretació en llengua de 
signes catalana (LSC) i servei de preparació i realització de visites guiades en LSC en el 
Districte de Sant Martí amb mesures de contractació pública sostenible" a FEDERACIO 
DE PERSONES SORDES DE CATALUNYA amb NIF G08621922 de conformitat amb la 
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la 
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un 
import màxim de 25.308,00 € i d'acord amb els preus unitaris ofertats DISPOSAR a 
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament 
següent:; un import de 5.942,49 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/23411 0610; un import de 12.654,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/23411 
0610; un import de 6.711,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/23411 0610. 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 1.448,00 euros i RETENIR la garantia 
definitiva del preu del contracte. REQUERIR a 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 a les dependències . DESIGNAR 
com a responsable del contracte a la Sra. Pilar Moros Lozano, Coordinadora Sectorial, 
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Programes i Equipaments de la Direcció de serveis a les persones i al territori del 
districte de Sant Martí ALLIBERAR la quantitat de 6.548,00 euros, en concepte de 
baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import de 1.736,49 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/23411 0610; un import de 
1.537,51 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/23411 0610; un import de 3.274,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/23411 0610. DONAR COMPTE d'aquesta 
resolució a la Comissió de Drets socials, cultura i esports. 

4. – (22000606) Resolució de la Gerència del Districte de Sants-Montjuïc en data 
12.09.2022: ESMENAR, d'acord amb el que preveu l'article 109.2 de la Llei 39/2015, de 
1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
l'error material en el Plec de Condicions Administratives Particulars aprovat per la 
Comissió de Govern en data 27 de juliol de 2022, relatiu al " Servei de prevenció i 
convivència del Districte de Sants-Montjuïc amb mesures d'eficiència social, en el 
sentit que, on diu: "S'atorgarà la puntuació màxima de 20 punts a aquella proposta 
que faci l'increment més gran fins a un màxim de 40 hores de formació anual per 
treballador (.../...)" hauria de dir: "S'atorgarà la puntuació màxima de 15 punts a 
aquella proposta que faci l'increment més gran fins a un màxim de 40 hores de 
formació anual per treballador (.../...)", i on diu "hores setmanals de supervisió" hauria 
de dir "hores mensuals de supervisió", mantenint inalterat la resta del text de 
l'esmentat plec. PUBLICAR en el perfil del contractant tant el Plec de Condicions 
Administratives Particulars com l'esmena del mateix. 

5. – (21002394-001) Resolució de la Gerència Municipal en data 16.09.2022: APROVAR, 
d'acord amb l'article 96.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, el reajustament de les anualitats del contracte 21002394 
que té per objecte Secretaria tècnica CPGB, adjudicat a l'empresa QSL SERVEIS 
CULTURALS S.L., amb NIF B60641925, d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. REAJUSTAR LES ANUALITATS de l'autorització i disposició de la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 93.902,20 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: incrementar un import de 7.622,08 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23034 0200; minorar un import de 
93.902,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23034 0200; incrementar un import de 86.280,12 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23034 0200, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici 
posterior a l'actual. 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. 

6. – (22000446) Resolució de la Gerència del Districte de Gràcia en data 19.09.2022: 
CANCEL·LAR i/o RETORNAR a COL·LECTIU PUNT 6 SCCL amb NIF F66707514 i de 
conformitat amb el previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, la garantia definitiva 
d'import 413,17 euros, amb les dades que s'indiquen en aquest document, constituïda 
per respondre del compliment de la "Diagnosi participada amb perspectiva de gènere 
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d'espais foscos al Districte de Gràcia", atès que s'ha complert satisfactòriament el
contracte i ha finalitzat el termini de garantia. 

7. – (22002433) Resolució de la Gerència del Districte de Sant Andreu en data 20.09.2022: 
INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de "Suport a la gestió dels 
Projectes Integrals d'Ocupació gestionats al Districte de Sant Andreu, adreçats a la 
inserció sociolaboral de persones en situació d'atur amb risc d'exclusió social i en 
situació de vulnerabilitat, amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. 
de contracte 22002433, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert simplificat abreujat, amb un pressupost base de licitació de 
41.622,63 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 37.838,75 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 
37.838,75 euros i import de l'IVA de 3.783,88 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 38.154,08 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/92414 0609, un import (IVA inclòs) de 3.468,55 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92414 
0609; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports.. 

8. – (22002194) Resolució de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
en data 20.09.2022: ADJUDICAR el contracte núm. 22002194, que té per objecte els 
serveis d'assistència tècnica de Decidim per a les Organitzacions, amb mesures de 
contractació pública sostenible a FUNDACIÓ FRANCESC FERRER I GUÀRDIA amb NIF 
G58506981 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb 
la proposició que ha presentat i en ser la única licitadora, pel preu de 50.479,30 € IVA 
inclòs, dels quals 41.718,43 € corresponen al preu net i 8.760,87 € a l'IVA al tipus 
impositiu del 21%. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat 
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 16.826,43 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92419 0800; un 
import (IVA inclòs) de 33.652,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92419 0800. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual. FIXAR 
l'import de la garantia definitiva en 2.085,92 euros i RETENIR la garantia definitiva del 
preu del contracte. REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini 
màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, 
formalitzi el contracte mitjançant l'acceptació d'aquesta resolució a través de la 
signatura electrònica de la mateixa, d'acord amb l'establert a l'article 159.6 lletra g) de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. DESIGNAR com a 
responsable del contracte a la Sra. Juana Guijarro Catillo. ALLIBERAR la quantitat de 
5.144,13 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 1.714,71 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92419 0800; un import (IVA inclòs) de 3.429,42 
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euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/92419 0800. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

9. – (22002384) Resolució de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
en data 20.09.2022: ADJUDICAR el contracte núm. 22002384, que té per objecte 
"Dinamització d'activitats del projecte EQUICOM en set equipaments que formin part 
del projecte en una 2a edició del projecte agrupats en el grup motor 3", com a 
contractació basada en el en el Lot 2: Suport, dinamització i acompanyament a 
projectes comunitaris de l'Acord marc amb núm. de contracte 20000945 i número 
d'expedient 2020-0015 que té per objecte la contractació dels serveis de suport a 
processos comunitaris, a INICIATIVES I DINAMIQUES COMUNITÀRIES SL amb NIF 
B63912026 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 34.485,00 € IVA inclòs, dels quals 28.500,00 € 
corresponen al preu net i 5.985,00 € a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 13.104,30 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92418 0800; un import (IVA inclòs) de 21.380,70 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92418 
0800. 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 
1.425,00 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. ESTABLIR la 
durada del present contracte basat com a màxim fins a 31 de juliol de 2023. 
L'execució s'iniciarà l'endemà de la notificació de l'adjudicació a l'empresa 
adjudicatària. ALLIBERAR la quantitat de 6.521,90 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 2.671,08 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92418 0800; un 
import (IVA inclòs) de 3.850,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92418 0800. DESIGNAR com a responsable del 
contracte la cap del Departament d'Equipaments de Proximitat, Montserrat Calvo 
Vallverdú o persona que la substitueixi. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

10. – (22001194) Resolució de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
en data 20.09.2022: ADJUDICAR el contracte núm. 22001194, que té per objecte 
"Serveis de coordinació tècnica del Programa Oficina de Ciència Ciutadana i la gestió i 
administració dels programes als barris i a les escoles 2022-2023, amb mesures de 
contractació pública sostenible" a EDUSCOPI, SL amb NIF B66524836 de conformitat 
amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha 
presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 
66.587,67 euros IVA inclòs, dels quals 55.031,13 euros corresponen al preu net i 
11.556,54 euros a l'IVA, i d'acord amb el preu unitari ofertat i amb el nombre màxim 
de 27 projectes i activitats previstos, segons l'indicat a la clàusula 2 del Plec de 
clàusules administratives particulars (PCAP) que regula el contracte. DISPOSAR a favor 
de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
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import (IVA inclòs) de 36.290,28 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/32626 0800; un import (IVA inclòs) de 30.297,39 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/32626 0800. ALLIBERAR la quantitat de 3.194,26 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 1.735,87 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/32626 
0800; un import (IVA inclòs) de 1.458,39 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023
i a l'aplicació pressupostària D/22719/32626 0800. 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 2.883,55 euros, consistent en el 5 per 100 
del pressupost net de licitació, d'acord amb l'indicat en la clàusula 14 del PCAP i 
CONSTITUIR-LA mitjançant retenció del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte 
en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per 
part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan 
hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i 
no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte a la Sra. Anna Bröll Nadal. DONAR COMPTE d'aquesta 
resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

11. – (22002385) Resolució de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
en data 20.09.2022: ADJUDICAR el contracte núm. 22002385, que té per objecte 
"Dinamització d'activitats del projecte EQUICOM en set equipaments que formin part 
del projecte en una 2a edició del projecte agrupats en el grup motor 4", com a 
contractació basada en el en el Lot 2: Suport, dinamització i acompanyament a 
projectes comunitaris de l'Acord marc amb núm. de contracte 20000945 i número 
d'expedient 2020-0015 que té per objecte la contractació dels serveis de suport a 
processos comunitaris, a INICIATIVES I DINAMIQUES COMUNITÀRIES SL amb NIF 
B63912026 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 34.485,00 € IVA inclòs, dels quals 28.500,00 € 
corresponen al preu net i 5.985,00 € a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 13.104,30 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92418 0800; un import (IVA inclòs) de 21.380,70 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92418 
0800. 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 
1.425,00 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. ESTABLIR la 
durada del present contracte basat com a màxim fins a 31 de juliol de 2023. 
L'execució s'iniciarà l'endemà de la notificació de l'adjudicació a l'empresa 
adjudicatària. ALLIBERAR la quantitat de 6.521,90 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 2.671,08 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92418 0800; un 
import (IVA inclòs) de 3.850,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
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l'aplicació pressupostària D/22719/92418 0800. DESIGNAR com a responsable del 
contracte la cap del Departament d'Equipaments de Proximitat, Montserrat Calvo 
Vallverdú o persona que la substitueixi. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

12. – (22002442) Resolució de la Gerència Municipal en data 22.09.2022: INICIAR 
l'expedient per a la contractació de "Servei de disseny, difusió i execució del projecte 
"Premi Jove del Còmic per a la prevenció i erradicació de la violència masclista", i 
l'organització i realització de tallers de sensibilització.", amb núm. de contracte 
22002442, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert 
simplificat, amb un pressupost base de licitació de 55.816,68 euros (IVA inclòs) i un 
valor estimat de 92.258,96 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 46.129,48 euros i import de 
l'IVA de 9.687,20 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 27.908,34 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/23241 0610, un import (IVA inclòs) de 27.908,34 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/23241 0610; 
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. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus. 

13. – (22002295) Resolució de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
en data 29.09.2022: INICIAR l'expedient per a la contractació de la dinamització del 
procés participatiu per l'aprenentatge del disseny i administració de processos 
participatius a la instància Decidim de l'Institut Caterina Albert, amb núm. de 
contracte 22002295, com a contractació basada del lot 3 "processos adreçats a joves" 
de l'Acord Marc 18003581 per a la contractació dels serveis de dinamització de 
processos participatius de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació 
pública sostenible, amb un pressupost base de licitació de 7.640,53 euros (IVA inclòs) i 
un valor estimat de 6.314,49 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades 
i el document de licitació corresponent a la present contractació; CONVIDAR a 
participar en la licitació de la contractació basada relativa a la dinamització del procés 
participatiu per l'aprenentatge del disseny i administració de processos participatius a 
la instància Decidim de l'Institut Caterina Albert, a les següents empreses proveïdores 
del lot 3 de l'Acord Marc de processos participatius de l'Ajuntament de Barcelona 
(18003581L03): Folk I Sánchez Consultors SCP (NIF J63875728), Fundació Pere Tarrés 
(NIF R5800395E), Boix Pla Arnau (NIF 44795586G), Espai Coneix SCCL (NIF F67013565), 
tot d'acord amb el que consta a l'expedient. AUTORITZAR l'esmentada despesa amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i pressupostos amb el desglossament següent: 
un import (IVA inclòs) de 2.546,84 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92419 0800, un import (IVA inclòs) de 5.093,69 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/92419 0800, del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de 
l'exercici 2022/2023. DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de 
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Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

14. – (22S08426) Resolució de la Regidoria del Districte de Gràcia en data 29.09.2022: 
APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i els 
CASTELLERS DE LA VILA DE GRÀCIA, amb NIF G61307229, per l'execució del projecte 
"CONVENI PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE 3XUNESCO - CASTELLERS DE LA VILA 
DE GRÀCIA". Atès l'interès públic de l'esmentada entitat i de les accions que duen a 
terme descrites en el projecte es declara la no-inclusió en convocatòria pública per 
aquestes raons i s'instrumenta l'atorgament de la subvenció mitjançant concessió 
directa i amb caràcter excepcional, per un import de 10.000,00 euros, equivalent al 
19,42% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 51.500,00 
euros i una durada fins al 31 de desembre de 2022, de conformitat amb els articles 
22.2.c) i 28.1 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 de l'Ajuntament de 
Barcelona, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. AUTORITZAR I 
DISPOSAR la despesa per un import de 10.000,00 euros a favor de l'esmentada 
entitat, a càrrec de l'aplicació pressupostària D/48902/92412 del pressupost de 
l'exercici 2022. ABONAR l'esmentada quantitat a l'Entitat, prèvia signatura del present 
acord per ambdues parts. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini 
màxim de 3 mesos a comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat, 
presenti la justificació de la subvenció en els termes fitxats al Conveni. 

15. – (22S08288) Resolució de la Regidoria del Districte de Gràcia en data 22.09.2022: 
APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el CLUB 
BASQUET COLL amb NIF G58264029, per l'execució del projecte "CLUB BASQUET 
COLL, FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA". Atès l'interès públic de l'esmentada 
entitat i de les accions que duen a terme descrites en el projecte es declara la no-
inclusió en convocatòria pública per aquestes raons i s'instrumenta l'atorgament de la 
subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, per un import de 
13.181,00 euros, equivalent al 10,39% del cost total del projecte que ascendeix a la 
quantitat total de 126.788,60 euros i una durada fins al 31 de desembre de 2022, de 
conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 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 de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari el 17 de 
desembre de 2010. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import de 13.181,00 
euros a favor de l'esmentada entitat, a càrrec de l'aplicació pressupostària 
D/48902/34112 del pressupost de l'exercici 2022. ABONAR l'esmentada quantitat a 
l'Entitat, prèvia signatura del present acord per ambdues parts. REQUERIR l'entitat 
beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de 
finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de la subvenció en els 
termes fitxats al Conveni. 

16. – (22S08599) Resolució de la Regidoria del Districte d'Horta-Guinardó en data 
23.09.2022: APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona Gerència i l'entitat 
Lluïsos d'Horta, amb la finalitat de vehicular les produccions emergents de l'entitat i 
de les seves seccions (teatre amateur, l'Esbart folklòric d'Horta, el cinema, el cant 
coral i la fotografia, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió 
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directa amb caràcter excepcional, per l'execució del projecte anomenat Dinamització 
de Lluïsos d'Horta - Mostra de Teatre Horta-Guinardó, per un import de 25.000 euros 
més un import màxim de 4.000 euros en concepte de les infraestructures, connexions 
elèctriques i altres instal·lacions (com tanques, wc i ambulàncies), d'aquelles activitats 
realitzades per part de l'entitat, que tinguin com objectiu la promoció del territori i la 
promoció de les activitats del Lluïsos d'Horta objecte d'aquest conveni, que anirà a 
càrrec dels contractes que té oberts el Districte amb diversos proveïdors; imports que 
en conjunt representen el 29,59% de la despesa total del projecte, i una durada fins al 
31 de desembre de 2022, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 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 pública per raons 
d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 25.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/48903/92412 del pressupost de l'any 2022. REQUERIR a l'entitat 
beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a partir de la finalització del 
conveni, presenti el balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i 
justificació dels fons rebuts. FACULTAR a la Regidora del Districte d'Horta-Guinardó 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 Govern 

17. – (22S05951) Resolució de la Regidoria del Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI en data 30.09.2022: APROVAR, el conveni entre 
l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat LA PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES 
VIOLÈNCIES DE GÈNERE, per a l'execució del projecte "Actuem contra les violències 
masclistes. Acció integral per a la prevenció i l'eradicació de les violències masclistes a 
la ciutat de Barcelona, 2022", amb la finalitat d'avançar en la prevenció i l'eradicació 
de les diferents formes de violències masclistes i contribuir a la construcció d'un 
model de ciutadania que garanteixi unes relacions de gènere justes i equitatives, en el 
marc de la cultura de pau. Sotmès a la normativa de subvencions, que instrumenta 
l'atorgament de la subvenció de concessió directa prevista nominativament al 
pressupost municipal per a l'any 2022, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1.a) i 6.3 de la 
normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 
de desembre de 2010, per un import de 20.300,00 euros, equivalent al 41,08% del 
cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 49.412,60 euros i amb una 
durada fins al 31/12/2022. DECLARAR la no inclusió en convocatòria pública per raons 
d'interès públic i social justificades en l'informe que consta en l'expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de l'entitat LA PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES 
VIOLÈNCIES DE GÈNERE amb NIF núm. G63627418, la despesa total de 20.300,00 
euros, a càrrec de la partida 0200 48632 23171 del pressupost de l'any 2022. 
REQUERIR a l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a 
comptar des del 31/12/2022, data de finalització del projecte subvencionat, presenti 
la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula setena del 
conveni. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Govern. 



10/34
CCM 9/22 DSocials

18. – (21001770-001) Resolució de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI en data 02.10.2022: PRORROGAR per un període comprès des del 
19.11.2022 fins el 18.05.2023, el contracte 21001770 que té per objecte 
"Subministrament de material per infraestructures d'actes", adjudicat a l'empresa 
SERVEIS DEL ESPECTACLE FOCUS, S.A., amb NIF A58116369, per un import total de 
53.361,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un 
import de 17.787,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 3.850,00 euros i import IVA de 808,50 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200; un import net de 1.250,41 euros i 
import IVA de 262,59 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22703/23031 0200; un import net de 224,79 euros i import IVA de 47,21 amb tipus 
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/23221 0200; un import net de 
3.300,00 euros i import IVA de 693,00 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/23035 0200; un import net de 224,79 euros i import IVA de 
47,21 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/23213 0200; un 
import net de 2.000,00 euros i import IVA de 420,00 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23252 0200; un import net de 1.100,00 euros i 
import IVA de 231,00 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23291 0200; un import net de 2.750,00 euros i import IVA de 577,50 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/23241 0200. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 35.574,00 euros, IVA 
inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 5.500,00 euros i 
import IVA de 1.155,00 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23241 0200; un import net de 2.200,00 euros i import IVA de 462,00 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/23291 0200; un import net 
de 4.000,00 euros i import IVA de 840,00 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23252 0200; un import net de 449,59 euros i import IVA de 
94,41 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/23213 0200; un 
import net de 6.600,00 euros i import IVA de 1.386,00 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22703/23035 0200; un import net de 449,59 euros i 
import IVA de 94,41 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22703/23221 0200; un import net de 2.500,83 euros i import IVA de 525,17 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/23031 0200; un import net 
de 7.700,00 euros i import IVA de 1.617,00 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/31111 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. 

19. – (22003044) Resolució de la Gerència del Districte de Nou Barris en data 04.10.2022: 
ADJUDICAR el contracte que té per objecte "servei que realitzi el projecte de llengües 
de l'herència a Nou Barris." a favor de BEGOÑA RUIZ DE INFANTE ORTIZ DE ZARATE 
amb NIF 16269886P, per un preu de 14.000,00 euros amb el següent desglossament: 
import net 4.793,39 euros, tipus impositiu del 21% d'IVA, import de l'IVA de 1.006,61 
euros; import net 8.200,00 euros, tipus impositiu del 0% d'IVA, import de l'IVA de 
euros. ESTABLIR la durada del contracte en 8 mesos. DESIGNAR com a responsable del 
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contracte al/a la Sr./a. Mercè Garcia del Estal. AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada 
quantitat a favor de l'empresa adjudicatària amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i pressupostos següents: 7.777,78 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23261 0608; 6.222,22 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23261 
0608. 

20. – (22000603-001) Resolució de la Gerència del Districte de Ciutat Vella en data 
03.10.2022: APROVAR, d'acord amb l'article 96.1 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, el reajustament de les anualitats del 
contracte 22000603-001 que té per objecte Servei de suport a les entitats en la 
coordinació i producció d'activitats en els esdeveniments festius, culturals i de festes 
majors dels diferents barris del Districte de Ciutat Vella, adjudicat a l'empresa 
VENTILADOR CULTURAL SL, amb NIF B64325004, d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. REAJUSTAR LES ANUALITATS de 
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
9.427,92 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: minorar un import de 9.427,92 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/33811 
0601; incrementar un import de 9.427,92 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/33811 0601, condicionat a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual. REQUERIR a 
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de Districte de Ciutat Vella 
per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció 
de la notificació. 

21. – (22003003) Resolució de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
en data 03.10.2022: ADJUDICAR a favor de PETIT COMITE DEL DISSENY SL amb NIF 
B62773908, per un preu de 17.724,08 euros amb el següent desglossament: import 
net 14.648,00 euros, tipus impositiu del 21% d'IVA, import de l'IVA de 3.076,08 euros. 
ESTABLIR la durada del contracte en 5 mesos. DESIGNAR com a responsable del 
contracte al/a la Sr./a. Anna Broll Nadal. AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada 
quantitat a favor de l'empresa adjudicatària amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i pressupostos següents: 8.528,08 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/32626 0800; 9.196,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/32626 
0800. 

22. – (22002544) Resolució de la Gerència del Districte de Sants-Montjuïc en data 
30.09.2022: ADJUDICAR el contracte que té per objecte "Servei d'elaboració del Pla 
d'Acció Intercultural (PAI)del Districte Sants-Montjuïc, tal com es recull en el cinquè 
eix estratègic del PBI 2021-2030.", a favor de TASCA SERVEIS D ANIMACIO,S.L. amb 
NIF B59533190, per un preu de 17.722,89 euros amb el següent desglossament: 
import net 14.647,02 euros, tipus impositiu del 21% d'IVA, import de l'IVA de 3.075,87 
euros. ESTABLIR la durada del contracte en 12 mesos. DESIGNAR com a responsable 
del contracte al/a la Sr./a. Montserrat Corrales Babiano. AUTORITZAR i DISPOSAR 
l'esmentada quantitat a favor de l'empresa adjudicatària amb càrrec a les aplicacions 
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pressupostàries i pressupostos següents: 8.861,44 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23261 0603; 8.861,45 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23261 
0603. 

23. – (22001668-001) Resolució de la Gerència del Districte de Nou Barris en data 
05.10.2022: APROVAR, d'acord amb l'article 96.1 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, el reajustament de les anualitats del 
contracte 22001668-001 que té per objecte el Foment de participació comunitària i 
d'intervenció a l'espai públic del Turó de la Peira i Can Peguera, amb mesures de 
contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa PROGESS PROJEC.GESTIO 
SERVEIS SOCIA, amb NIF B59960526, d'acord amb els informes i documentació que 
consta en l'expedient. REAJUSTAR LES ANUALITATS de l'autorització i disposició de la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 8.561,50 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: incrementar un import de 8.561,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/227.19/232.61/06.08; i minorar un import de 
8.561,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/227.19/232.61/06.08, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de l'exercici posterior a l'actual. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que 
comparegui telemàticament per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, 
a comptar des de la recepció de la notificació. 

24. – (21003301-001) Resolució de la Gerència d#Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI en data 05.10.2022: APROVAR, d'acord amb l'article 96.1 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, el 
reajustament de les anualitats del contracte 21003301-001 que té per objecte el 
"Servei de formació destinat a l'aprenentatge digital de les persones grans", adjudicat 
a l'empresa PONREC ASSESSORS SL, amb NIF B62603188, d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. REAJUSTAR LES ANUALITATS de 
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
13.945,85 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: incrementar un import de 13.945,85 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23231 0200; minorar un import de 13.945,85 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23231 0200; minorar un import 
de 13.945,85 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23231 0200; incrementar un import de 13.945,85 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23231 
0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 
l'exercici posterior a l'actual. 

25. – (22002040) Resolució de la Gerència del Districte de Sant Andreu en data 06.10.2022: 
EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 22002040, que té per objecte el servei de 
suport tècnic, la dinamització artística i el suport a les entitats de la Cavalcada de Reis 
de Sant Andreu de Palomar i de la Sagrera de l'any 2023, amb mesures de 
contractació pública sostenible, a FUERA DE CAMPO PRODUCCIONES SL, amb NIF 
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B66308073, per manca de viabilitat de la proposta presentada, d'acord amb l'informe 
tècnic de 27/09/2022. ADJUDICAR el contracte núm. 22002040 a L'ESPECTACLERIA SL, 
amb NIF B66048034, 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 47.190,00 € IVA inclòs, dels quals 
39.000,00 € corresponen al preu net i 8.190,00 € a l'IVA. DISPOSAR a favor de 
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 38.163,97 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22609/33811 0609; un import (IVA inclòs) de 9.026,03 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22609/33811 0609. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. REQUERIR a l'empresa 
adjudicatària per tal que, en el termini màxim dels 3 dies hàbils següents a la recepció 
de la notificació de l'adjudicació, la retorni signada. La formalització del contracte 
s'efectuarà mitjançant la firma d'acceptació de l'empresa adjudicataria de la 
notificació de la resolució d'adjudicació. DESIGNAR com a responsable del contracte a 
la Sra. Mònica Cano Baselga. ALLIBERAR la quantitat de 5.092,13 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 973,97 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22609/33811 
0609; un import (IVA inclòs) de 4.118,16 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 
i a l'aplicació pressupostària D/22609/33811 0609. DONAR COMPTE d'aquesta 
resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 15 de setembre de 2022

26. – (22000586) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Gestió i dinamització del 
Punt InfoJove (PIJ) del Districte de Sants-Montjuïc amb objectius d'eficiència social", 
amb núm. de contracte 22000586, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 
del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 347.879,32 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 632.507,84 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 316.253,92 euros i import de 
l'IVA de 31.625,40 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 173.939,66 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23222 0603, un import (IVA inclòs) de 173.939,66 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0603; 
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. 

Acords de la Comissió de Govern de 22 de setembre de 2022

27. – (21001915L01) DESIGNAR com a proveïdor de l'Acord Marc, amb número de 
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contracte 21001915L01 i número d'expedient 20210208, que té per objecte 
l'Acolliment d'urgència i llarga estada de continuïtat per a persones en situacions de 
violència masclista, l'empresa SURT FUNDACIO DE DONES FUNDACIO PRIVADA amb 
número de NIF G64404213, d'acord amb la classificació obtinguda (posició 1), en 
haver obtingut la puntuació de 91 punts, per un preu del servei de 62,49 euros plaça i 
dia, preu unitari de servei d'interpretació de 32,93 euros i 21,95 euros de preu unitari 
de canguratge, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules 
administratives. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 140.446,40 euros i RETENIR 
la garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini 
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 
l'adjudicatari 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. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

28. – (21001915L02) DESIGNAR com a proveïdors de l'Acord Marc, amb número de 
contracte 21001915L02 i número d'expedient 20210208, que té per objecte els 
Acolliments solament de llarga estada per a persones en situacions de violència 
masclista, les empreses PAUL LLAR DE PAU COMPAÑIA HIJAS CAR amb número de NIF 
R5800615F, d'acord amb la classificació obtinguda (posició 1), en haver obtingut la 
puntuació de 91 punts, per un preu del servei de 53,15 euros plaça i dia i 21,28 euros 
de preu unitari de canguratge; ASSOCIACIÓ "IN VIA" amb número de NIF G64980501, 
d'acord amb la classificació obtinguda (posició 2), en haver obtingut la puntuació de 
66,65 punts, per un preu del servei de 55,61 euros plaça i dia i 21,00 euros de preu 
unitari de canguratge i ASSOCIACIÓ LLIGAM PER A LA INSERCIÓ SOCIAL DE DONES 
amb número de NIF G60688157, d'acord amb la classificació obtinguda (posició 3), en 
haver obtingut la puntuació de 65,72 punts, per un preu del servei de 55,51 euros 
plaça i dia i 22,30 euros de preu unitari de canguratge, un cop aplicats els criteris 
d'adjudicació previstos al plec de clàusules administratives. FIXAR l'import de la 
garantia definitiva en 51.278,38 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del 
contracte de cadascuna de les entitats designades equivalent a l'alíquota 
corresponent: PAUL LLAR DE PAU COMPAÑIA HIJAS CAR: 17.092,79 euros ASSOCIACIÓ 
"IN VIA": 17.092,79 euros ASSOCIACIÓ LLIGAM PER A LA INSERCIÓ SOCIAL DE DONES: 
17.092,79 euros FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari 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. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

29. – (21001915L03) DESIGNAR com a proveïdors de l'Acord Marc, amb número de 
contracte 21001915L03 i número d'expedient 20210208, que té per objecte els 
Acolliments de mitja i alta autonomia per a persones en situacions de violència 
masclista, les empreses CARITAS DIOCESANA DE BARCELONA amb número de NIF 
R0800314G, d'acord amb la classificació obtinguda (posició 1), en haver obtingut la 
puntuació de 95 punts, per un preu del servei de 20,61 euros plaça i dia i 21,32 euros 
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de preu unitari de canguratge; ASSOCIACIÓ PROHABITATGE amb número de NIF 
G61964102, d'acord amb la classificació obtinguda (posició 2), en haver obtingut la 
puntuació de 83 punts, per un preu del servei de 21,75 euros plaça i dia i 21,28 euros
de preu unitari de canguratge; PROVIVIENDA amb número de NIF G79408696, d'acord 
amb la classificació obtinguda (posició 3), en haver obtingut la puntuació de 80,34 
punts, per un preu del servei de 21,79 euros plaça i dia i 21,32 euros de preu unitari 
de canguratge; PAUL LLAR DE PAU COMPAÑIA HIJAS CAR amb número de NIF 
R5800615F, d'acord amb la classificació obtinguda (posició 4), en haver obtingut la 
puntuació de 76,06 punts, per un preu del servei de 21,7455 euros plaça i dia i 21,28 
euros de preu unitari de canguratge i ASSOCIACIÓ LLIGAM PER A LA INSERCIÓ SOCIAL 
DE DONES amb número de NIF G60688157, d'acord amb la classificació obtinguda 
(posició 5), en haver obtingut la puntuació de 68,61 punts, per un preu del servei de 
22,54 euros plaça i dia i 22,30 euros de preu unitari de canguratge, un cop aplicats els 
criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules administratives. FIXAR l'import de 
la garantia definitiva en 41.998,25 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del 
contracte de cadascuna de les entitats designades equivalent a l'alíquota 
corresponent: CARITAS DIOCESANA DE BARCELONA: 8.399,65 euros ASSOCIACIÓ 
PROHABITATGE: 8.399,65 euros PROVIVIENDA: 8.399,65 euros PAUL LLAR DE PAU 
COMPAÑIA HIJAS CAR: 8.399,65 euros ASSOCIACIÓ LLIGAM PER A LA INSERCIÓ SOCIAL 
DE DONES: 8.399,65 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies 
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari 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. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

30. – (21001915L04) DESIGNAR com a proveïdors de l'Acord Marc, amb número de 
contracte 21001915L04 i número d'expedient 20210208, que té per objecte els 
Acolliments de mitja autonomia per a persones amb trastorns mentals en situacions 
de violència masclista, les empreses ASSOCIACIÓ PROHABITATGE amb número de NIF 
G61964102, d'acord amb la classificació obtinguda (posició 1), en haver obtingut la 
puntuació de 98 punts, per un preu del servei de 34,76 euros plaça i dia i 21,77 euros 
de preu unitari de canguratge i ASSOCIACIÓ "IN VIA" amb número de NIF G64980501, 
d'acord amb la classificació obtinguda (posició 2), en haver obtingut la puntuació de 
74,60 punts, per un preu del servei de 35,54 euros plaça i dia i 21,00 euros de preu 
unitari de canguratge, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec de 
clàusules administratives. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 10.553,92 euros i 
RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte de cadascuna de les entitats 
designades equivalent a l'alíquota corresponent: ASSOCIACIÓ PROHABITATGE: 
5.276,96 euros ASSOCIACIÓ "IN VIA": 5.276,96 euros. FORMALITZAR el contracte en el 
termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 
l'adjudicatari 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. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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31. – (21001915L05) DESIGNAR com a proveïdors de l'Acord Marc, amb número de 
contracte 21001915L05 i número d'expedient 20210208, que té per objecte els 
Acolliments d'urgències per a dones i unitats familiars en situacions de tràfic d'éssers 
humans (TEH), les empreses ADORATRICES ESCLAVAS SANTÍSIMO SACRAMENTO Y 
CARIDAD PROV ESPAÑA COMUNIDAD DE SANTS amb número de NIF R5800581J, 
d'acord amb la classificació obtinguda (posició 1), en haver obtingut la puntuació de 
92 punts, per un preu del servei de 82,58 euros plaça i dia, preu unitari de servei 
d'interpretació de 32,34 euros i 21,40 euros de preu unitari de canguratge i 
ASSOCIACIÓ "IN VIA" amb número de NIF G64980501, d'acord amb la classificació 
obtinguda (posició 2), en haver obtingut la puntuació de 74,60 punts, per un preu del 
servei de 85,02 euros plaça i dia, preu unitari de servei d'interpretació de 32,00 euros i 
21,00 euros de preu unitari de canguratge, un cop aplicats els criteris d'adjudicació 
previstos al plec de clàusules administratives. FIXAR l'import de la garantia definitiva 
en 16.060,88 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte de 
cadascuna de les entitats designades equivalent a l'alíquota corresponent: 
ADORATRICES ESCLAVAS SANTÍSIMO SACRAMENTO Y CARIDAD PROV ESPAÑA 
COMUNIDAD DE SANTS: 8.030,44 euros, ASSOCIACIÓ "IN VIA": 8.030,44 euros. 
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 
següent al de la recepció per part de l'adjudicatari 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. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

32. – (21001915L06) DESIGNAR com a proveïdors de l'Acord Marc, amb número de 
contracte 21001915L06 i número d'expedient 20210208, que té per objecte els 
Acolliments de llarga estada per a dones i unitats familiars en situacions de tràfic 
d'éssers humans (TEH), les empreses ADORATRICES ESCLAVAS SANTÍSIMO 
SACRAMENTO Y CARIDAD PROV ESPAÑA COMUNIDAD DE SANTS amb número de NIF 
R5800581J, d'acord amb la classificació obtinguda (posició 1), en haver obtingut la 
puntuació de 92 punts, per un preu del servei de 69,17 euros plaça i dia, preu unitari 
de servei d'interpretació de 32,43 euros i 21,40 euros de preu unitari de canguratge; 
ASSOCIACIÓ "IN VIA" amb número de NIF G64980501, d'acord amb la classificació 
obtinguda (posició 2), en haver obtingut la puntuació de 57,50 punts, per un preu del 
servei de 71,78 euros plaça i dia, preu unitari de servei d'interpretació de 32,00 euros i 
21,00 de preu unitari de canguratge i SURT FUNDACIO DE DONES FUNDACIO PRIVADA 
amb número de NIF G64404213, d'acord amb la classificació obtinguda (posició 3), en 
haver obtingut la puntuació de 56,24 punts, per un preu del servei de 69,35 euros 
plaça i dia, preu unitari de servei d'interpretació de 32,93 euros i 21,95 de preu unitari 
de canguratge, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules 
administratives. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 10.838,24 euros i RETENIR 
la garantia definitiva del preu del contracte de cadascuna de les entitats designades 
equivalent a l'alíquota corresponent: ADORATRICES ESCLAVAS SANTÍSIMO 
SACRAMENTO Y CARIDAD PROV ESPAÑA COMUNIDAD DE SANTS: 3.612,75 euros, 
ASSOCIACIÓ "IN VIA": 3.612,75 euros, SURT FUNDACIO DE DONES FUNDACIO 
PRIVADA: 3.612,75 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies 
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naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari 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. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

33. – (21001915L07) DESIGNAR com a proveïdor de l'Acord Marc, amb número de 
contracte 21001915L07 i número d'expedient 20210208, que té per objecte 
l'Acolliment d'urgències i llarga estada per a homes i unitats familiars en situacions de 
tràfic d'éssers humans (TEH), l'empresa ASSOCIACIÓ PROHABITATGE amb número de 
NIF G61964102, d'acord amb la classificació obtinguda (posició 1), en haver obtingut 
la puntuació de 93 punts, per un preu del servei de 60,46 euros plaça i dia, preu 
unitari de servei d'interpretació de 33,06 euros i 22,04 euros de preu unitari de 
canguratge, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules 
administratives. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 11.348,12 euros i RETENIR 
la garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini 
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 
l'adjudicatari 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. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 29 de setembre de 2022

34. – (21004350L01) EXCLOURE a l'entitat Llar de Pau Compañía Hijas de la Caridad per no 
superar la puntuació mínima dels criteris d'avaluació mitjançant judici de valor, 
establerts a la clàusula 10 del PCAP. DESIGNAR com a proveïdors de l'Acord Marc, 
amb número de contracte 21004350L01 i número d'expedient 20210437, que té per 
objecte els Serveis d'Acolliment i suport per a persones sol·licitants i beneficiàries de 
protecció internacional, LOT 1: SA-IE persones soles o parelles, a les entitats següents: 
1. FUNDACIO PRIVADA BENALLAR amb número de NIF G64046899, 2. FUNDACIO 
PRIVADA FICAT amb número de NIF G62212972, 3. ACCEM amb número de NIF 
G79963237, 4. COMISSIO CATALANA AJUDA AL REFUGIAT amb número de NIF 
G63721963, 5. ASSOCIACIÓ PROHABITATGE amb número de NIF G61964102, 6. 
FUNDACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES amb número de NIF G62393616 i, en ser 
considerades les ofertes d'aquestes les més avantatjoses econòmicament de les 
ofertes finalment acceptades, en haver obtingut la millor puntuació, un cop aplicats 
els criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules administratives. FIXAR l'import 
de la garantia definitiva en 26.416,50 euros, i RETENIR la garantia definitiva del 
contracte de cadascuna de les entitats designades equivalent a l'alíquota 
corresponent: FUNDACIO PRIVADA BENALLAR: 4.402,75 euros; ACCEM: 4.402,75 
euros; COMISSIO CATALANA AJUDA AL REFUGIAT: 4.402,75 euros; ASSOCIACIÓ 
PROHABITATGE: 4.402,75 euros; FUNDACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES: 4.402,75 euros. 
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 
següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la 
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formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Xavier Cubells Gallés. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

35. – (21004350L02) EXCLOURE a l'entitat Llar de Pau Compañía Hijas de la Caridad per no 
superar la puntuació mínima dels criteris d'avaluació mitjançant judici de valor, 
establerts a la clàusula 10 del PCAP. DESIGNAR com a proveïdors de l'Acord Marc, 
amb número de contracte 21004350L02 i número d'expedient 20210437, que té per 
objecte els Serveis d'Acolliment i suport per a persones sol·licitants i beneficiàries de 
protecció internacional, LOT 2: SA-IE famílies, a les entitats següents: 1. FUNDACIO 
PRIVADA BENALLAR amb número de NIF G64046899, 2. FUNDACIO PRIVADA FICAT 
amb número de NIF G62212972, 3. COMISSIO CATALANA AJUDA AL REFUGIAT amb 
número de NIF G637219633, 4. ACCEM amb número de NIF G79963237, 5. 
ASSOCIACIÓ PROHABITATGE amb número de NIF G61964102, 6. FUNDACIÓ 
INICIATIVES SOLIDÀRIES amb número de NIF G62393616 i, en ser considerades les 
ofertes d'aquestes les més avantatjoses econòmicament de les ofertes finalment 
acceptades, en haver obtingut la millor puntuació, un cop aplicats els criteris 
d'adjudicació previstos al plec de clàusules administratives. FIXAR l'import de la 
garantia definitiva en 36.022,75 euros, i RETENIR la garantia definitiva del contracte 
de cadascuna de les entitats designades equivalent a l'alíquota corresponent: 
FUNDACIO PRIVADA BENALLAR: 6.003,79 euros; COMISSIO CATALANA AJUDA AL 
REFUGIAT: 6.003,79 euros; ACCEM: 6.003,79 euros; ASSOCIACIÓ PROHABITATGE: 
6.003,79 euros; FUNDACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES: 6.003,79 euros. FORMALITZAR el 
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i 
quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Xavier Cubells Gallés. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

36. – (21004350L03) EXCLOURE a l'entitat Llar de Pau Compañía Hijas de la Caridad per no 
superar la puntuació mínima dels criteris d'avaluació mitjançant judici de valor, 
establerts a la clàusula 10 del PCAP. DESIGNAR com a proveïdors de l'Acord Marc, 
amb número de contracte 21004350L03 i número d'expedient 20210437, que té per 
objecte els Serveis d'Acolliment i suport per a persones sol·licitants i beneficiàries de 
protecció internacional, LOT 3: SA-IE persones i/o famílies alta intensitat, a les entitats 
següents: 1. FUNDACIO PRIVADA BENALLAR amb número de NIF G64046899, 2. 
ACCEM amb número de NIF G79963237, 3 ASSOCIACIÓ PROHABITATGE amb número 
de NIF G61964102, i, en ser considerades les ofertes d'aquestes les més avantatjoses 
econòmicament de les ofertes finalment acceptades, en haver obtingut la millor 
puntuació, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules 
administratives. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 23.168,55 euros, i RETENIR 
la garantia definitiva del contracte de cadascuna de les entitats designades equivalent 
a l'alíquota corresponent: FUNDACIO PRIVADA BENALLAR: 7.722,85 euros; ACCEM: 
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7.722,85 euros; ASSOCIACIÓ PROHABITATGE: 7.722,85 euros; FORMALITZAR el 
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i 
quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Xavier Cubells Gallés. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

37. – (22001243L01) ADJUDICAR el contracte núm. 22001243L01, que té per objecte la 
gestió dels casals de gent gran del Districte de Sant Andreu: La Palmera i Navas (lot1), 
amb mesures de contractació pública sostenible, a FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb NIF 
R5800395E, 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 d'1.206.119,61 euros (entitat exempta del cobrament de 
l'IVA en base als articles 20.U.8 i 20.3 de la llei 37/92 de 28 de desembre, sobre 
entitats no lucratives). DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import de 255.300,85 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0609; un 
import de 307.120,42 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23232 0609; un import de 303.745,06 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0609; un 
import de 299.860,37 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23232 0609; un import de 40.092,91 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0609. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
60.305,98 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la 
Sra. Susanna Descals Roca, gestora de projectes de la Direcció de Serveis a les 
Persones i al Territori. ALLIBERAR la quantitat de 175.892,43 euros, en concepte de 
baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import de 37.231,38 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0609; un 
import de 44.788,39 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23232 0609; un import de 44.296,15 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0609; un 
import de 43.729,64 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23232 0609; un import de 5.846,87 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0609. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets socials, Cultura i Esports. 

38. – (22001243L02) ADJUDICAR el contracte núm. 22001243L02, que té per objecte la 
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gestió dels casals de gent gran del Districte de Sant Andreu: Bascònia i Mossèn Clapés 
(lot2), amb mesures de contractació pública sostenible, a FUNDACIÓ PERE TARRÉS, 
amb NIF R5800395E, 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 d'1.061.006,73 euros (entitat exempta 
del cobrament de l'IVA en base als articles 20.U.8 i 20.3 de la llei 37/92 de 28 de 
desembre, sobre entitats no lucratives). DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària 
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import de 224.342,28 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 
0609; un import de 269.358,32 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0609; un import de 266.660,69 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 
0609; un import de 263.196,09 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0609; un import de 37.449,35 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 
0609. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
53.050,34 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la 
Sra. Susanna Descals Roca, gestora de projectes de la Direcció de Serveis a les 
Persones i al Territori. ALLIBERAR la quantitat de 161.095,27 euros, en concepte de 
baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import de 34.062,44 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0609; un 
import de 40.897,34 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23232 0609; un import de 40.487,76 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0609; un 
import de 39.961,71 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23232 0609; un import de 5.686,02 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0609. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets socials, Cultura i Esports. 

39. – (22001243L03) ADJUDICAR el contracte núm. 22001243L03, que té per objecte la 
gestió dels casals de gent gran del Districte de Sant Andreu: Trinitat Vella i Bon Pastor 
(lot3), amb mesures de contractació pública sostenible, a FUNDACIÓ PERE TARRÉS, 
amb NIF R5800395E, 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 961.115,63 euros (entitat exempta 
del cobrament de l'IVA en base als articles 20.U.8 i 20.3 de la llei 37/92 de 28 de 
desembre, sobre entitats no lucratives). DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària 
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import de 203.217,63 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 
0609; un import de 243.994,86 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
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l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0609; un import de 241.501,31 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 
0609; un import de 238.057,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0609; un import de 34.344,79 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 
0609. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
48.055,78 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la 
Sra. Susanna Descals Roca, gestora de projectes de la Direcció de Serveis a les 
Persones i al Territori. ALLIBERAR la quantitat de 128.809,31 euros, en concepte de 
baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import de 27.235,36 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0609; un 
import de 32.700,34 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23232 0609; un import de 32.366,15 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0609; un 
import de 31.904,55 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23232 0609; un import de 4.602,91 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0609. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets socials, Cultura i Esports. 

40. – (22S09478) APROVAR les Bases particulars del procediment de pública concurrència 
per adjudicar la gestió cívica del Centre d'Imatgeria Festiva del Poblenou. CONVOCAR 
la concurrència pública per la presentació de projectes de gestió cívica, per a la seva 
adjudicació, mitjançant la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. AUTORITZAR la despesa de 25.000,00 euros del pressupost de l'any 2023, i 
25.000,00 euros del pressupost de l'any 2024, que aniran a càrrec de l'aplicació 
pressupostària 489.03 924.16 06.10, condicionada a l'existència de crèdit adequat i 
suficient en els pressupostos corresponents, atès que l'execució de la gestió cívica 
s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 6 d'octubre de 2022

41. – (22XC0311) APROVAR el conveni marc entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut 
Municipal de Serveis Socials (IMSS) i Creu Roja a Barcelona en matèria d'acció social, 
comunitària i sociosanitària, vigent des del dia següent a la seva formalització fins al 
31 de desembre de 2024. FACULTAR la lma. Sra. Laura Pérez Castaño, Tinenta 
d'Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de 
Barcelona, la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots els documents que 
se'n derivin. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 
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42. – (22000606) DESISTIR, d'acord amb allò al respecte previst a l'article 152.4 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, del procediment relatiu a 
la licitació del contracte núm. 22000606 que té per objecte la prestació del Servei de 
prevenció i convivència del Districte de Sants-Montjuïc amb mesures d'eficiència 
social, en haver-se observat en el termini de presentació d'ofertes al mateix la 
concurrència d'una infracció de caire no subsanable en les normes reguladores de la 
seva adjudicació pel que fa als requisits en l'adscripció de mitjans personals establerts 
a la solvència tècnica i professional que s'exigeix als participants en aquesta licitació. 
ANUL·LAR l'autorització de la despesa del contracte núm. 22000606 amb pressupost 
base de licitació de 672.068,50 euros (IVA inclòs); i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 336.034,25 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92414 0603, un import (IVA inclòs) de 336.034,25 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92414 
0603. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

43. – (22000366) ADJUDICAR el contracte núm. 22000366, que té per objecte el "Servei de 
dinamització juvenil de la franja del Besòs, del barri de Sant Andreu i de coordinació 
de projectes pedagògics del Districte de Sant Andreu, amb mesures de contractació 
pública sostenible" a Fundació Pere Tarrés, amb NIF R5800395E, 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 609.635,87 euros. DISPOSAR 
a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament 
següent; un import de 260.556,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23221 0609; un import de 304.817,94 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23221 
0609; un import de 44.261,23 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23221 0609. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 30.481,79 euros. FORMALITZAR el contracte 
en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per 
part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan 
hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i 
no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable del contracte la senyora Mònica Cano Baselga, adscrita a la Direcció de 
Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Sant Andreu. ALLIBERAR la 
quantitat de 158.759,34 euros, en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import d'11.526,37 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23221 0609; un import de 67.853,31 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23221 0609; un 
import de 79.379,66 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23221 0609. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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44. – (22S08120) MODIFICAR la base onzena de les Bases particulars del procediment de 
pública concurrència per adjudicar la gestió cívica del Centre Cívic Casa Orlandai, 
aprovades per la Comissió de Govern en sessió de 14 de juliol de 2022, en haver-se 
detectat una errada material, de conformitat amb l'establert a l'article 109.2 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en el sentit de rectificar la composició de dos membres de la Comissió de 
Valoració i on diu "2 Representants de la Direcció de Centres de proximitat de la 
Direcció d'Acció Comunitària", ha de dir "2 Representants de la Direcció de Cultura i 
Educació als Barris, de l'Institut de Cultura de Barcelona". DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

45. – (22000090L01) ADJUDICAR el contracte núm. 22000090L01, que té per objecte el 
"Servei de gestió dels centres cívics del Districte: Lot 1 Centre Cívic del Bon Pastor" 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 496.108,57 euros IVA inclòs, dels quals 
410.007,08 euros corresponen al preu net i 86.101,49 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor 
de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 192.642,18 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609; un import (IVA inclòs) de 246.917,32 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0609; un import (IVA inclòs) de 56.549,07 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
20.500,35 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte la 
senyora Joana Bonaterra Roura, gestora de projectes adscrita a la Direcció de Serveis 
a les Persones del Districte de Sant Andreu. ALLIBERAR la quantitat de 10.115,67 
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 5.034,66 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33711 0609; un import (IVA inclòs) de 1.153,03 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 
0609; un import (IVA inclòs) de 3.927,98 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 
i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

46. – (22000090L02) ADJUDICAR el contracte núm. 22000090L02, que té per objecte el 
"Servei de gestió dels centres cívics del Districte: Lot 2 Centre Cívic del Baró de Viver" 
a Puça Espectacles, SL, amb NIF B63715767, 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 563.520,44 euros IVA inclòs, dels quals 
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465.719,38 euros corresponen al preu net i 97.801,06 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor 
de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 218.601,29 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609; un import (IVA inclòs) de 280.613,72 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0609; un import (IVA inclòs) de 64.305,43 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
23.285,97 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte la 
senyora Joana Bonaterra Roura, gestora de projectes adscrita a la Direcció de Serveis 
a les Persones del Districte de Sant Andreu. ALLIBERAR la quantitat de 18.027,99 
euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 6.993,43 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33711 0609; un import (IVA inclòs) de 8.977,32 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 
0609; un import (IVA inclòs) de 2.057,24 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 
i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

47. – (22000090L03) ADJUDICAR el contracte núm. 22000090L03, que té per objecte el 
"Servei de gestió dels centres cívics del Districte: Lot 3 Centre Cívic Trinitat Vella" 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 632.733,50 euros IVA inclòs, dels quals 
522.920,25 euros corresponen al preu net i 109.813,25 euros a l'IVA. DISPOSAR a 
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 245.606,33 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609; un import (IVA inclòs) de 
314.975,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0609; un import (IVA inclòs) de 72.151,67 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
26.146,01 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte la 
senyora Joana Bonaterra Roura, gestora de projectes adscrita a la Direcció de Serveis 
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a les Persones del Districte de Sant Andreu. ALLIBERAR la quantitat de 12.917,53 
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 5.014,16 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33711 0609; un import (IVA inclòs) de 6.430,36 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 
0609; un import (IVA inclòs) de 1.473,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 
i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

48. – (22000090L04) ADJUDICAR el contracte núm. 22000090L04, que té per objecte el 
"Servei de gestió dels centres cívics del Districte: Lot 4 Centre Cívic la Sagrera" a Club 
Lleuresport de Barcelona, amb NIF G60320132, 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 567.163,29 euros IVA inclòs, dels quals 
468.729,99 euros corresponen al preu net i 98.433,30 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor 
de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 223.105,98 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609; un import (IVA inclòs) de 279.900,75 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0609; un import (IVA inclòs) de 64.156,56 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
23.436,50 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte la 
senyora Joana Bonaterra Roura, gestora de projectes adscrita a la Direcció de Serveis 
a les Persones del Districte de Sant Andreu. ALLIBERAR la quantitat de 8.637,00 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 3.397,55 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33711 0609; un import (IVA inclòs) de 4.262,45 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 
0609; un import (IVA inclòs) de 977,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió Drets Socials, Cultura I Esports. 

49. – (18003066L01-005) PRORROGAR per un període comprès des del 9.10.2022 fins al 
8.11.2022, el contracte 18003066L01-005 que té per objecte els "Serveis de gestió del 
Centre Cívic Bon Pastor", adjudicat a l'empresa Calaix de Cultura, SL, amb NIF 
B63033740, per un import total de 19.290,99 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 19.290,99 euros, IVA inclòs, amb 
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càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 15.942,97 euros i import IVA de 3.348,02 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609. 
DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

50. – (18003066L02-005) PRORROGAR per un període comprès des del 9.10.2022 fins al 
8.11.2022, el contracte 18003066L02-005 que té per objecte els "Serveis de gestió del 
Centre Cívic Baró de Viver i Espai de la gent gran", adjudicat a l'empresa Puça 
Espectacles SL, amb NIF B63715767, per un import total de 21.943,97 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 
21.943,97 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 
18.135,51 euros i import IVA de 3.808,46 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33711 0609. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

51. – (18003066L03-005) PRORROGAR per un període comprès des del 9.10.2022 fins al 
8.11.2022, el contracte 18003066L03-005 que té per objecte els "Serveis de gestió del 
Centre Cívic Trinitat Vella", adjudicat a l'empresa Iniciatives i Programes, SL, amb NIF 
B59545913, per un import total de 24.748,12 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 24.748,12 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 20.452,99 euros i import IVA de 4.295,13 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609. 
DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

52. – (18003066L04-005) PRORROGAR per un període comprès des del 9.10.2022 fins al 
8.11.2022, el contracte 18003066L04-005 que té per objecte els "Serveis de gestió del 
Centre Cívic La Sagrera", adjudicat a l'empresa Club Lleuresport de Barcelona, amb NIF 
G60320132, per un import total de 22.199,91 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 22.199,91 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 18.347,03 euros i import IVA de 3.852,88 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609. 
DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

53. – (18003066L05-005) PRORROGAR per un període comprès des del 9.10.2022 fins al 
8.11.2022, el contracte 18003066L05-005 que té per objecte els "Serveis de gestió 
dels centres cívics lot 5: Navas, amb mesures de contractació pública sostenible", 
adjudicat a l'empresa Club Lleuresport de Barcelona, amb NIF G60320132, per un 
import total de 34.994,81 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 34.994,81 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
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import net de 28.921,33 euros i import IVA de 6.073,48 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609. DONAR COMPTE d'aquesta 
resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 13 d'octubre de 2022

54. – (22001211) INICIAR l'expedient per a la contractació del Subministrament i 
manteniment de 50 equips multifunció en la modalitat d'arrendament, dels lots 9 i lot 
11 de l'Acord Marc de la ACM CCDL amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(exp. 2017.02) amb la empresa GIROCOPI, SL - SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, SA UTE, 
per als diferents Equipaments que depenen de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 22001211, 
com a contractació basada de l'Acord Marc de subministrament d'equips d'impressió i 
multifunció, en les modalitats de compra o arrendament, amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya, amb núm. de contracte 2017.02, amb un pressupost base de 
licitació de 451.310,64 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 559.476,00 euros; 
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i el document de licitació 
corresponent a la present contractació; ADJUDICAR el present contracte basat en 
ACORD MARC, per un preu de 451.310,64 (IVA inclòs), d'acord amb les condicions 
establertes al PCAP i al PPT i fins el termini màxim de 48 mesos; AUTORITZAR i 
DISPOSAR l'esmentada despesa a favor de l'empresa adjudicatària GIROCOPI SL 
SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA UTE amb NIF U67273987 i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 94.023,05 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació 
pressupostària D/21500/23013 0200; un import (IVA inclòs) de 112.827,66 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/21500/23013 
0200; un import (IVA inclòs) de 112.827,66 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/21500/23013 0200; un import (IVA inclòs) de 
112.827,66 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/21500/23013 0200; un import (IVA inclòs) de 18.804,61 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21500/23013 0200, 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors 
a l'actual. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

55. – (22XC0126) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i Fundació Bancària 
La Caixa amb NIF núm. G-58899998, per al desenvolupament de les activitats i 
Projectes del Programa de Gent Gran. FACULTAR l'Im. Sr. Joan Ramon Riera Alemany, 
Regidor d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat de l'Àrea de 
Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, per a la signatura de l'esmentat 
conveni, així com la de tots els documents que se'n derivin. DONAR COMPTE a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

b) Mesures de govern
c) Informes

1. – Barcelona amb Ucraïna. Memòria d'Actuacions Municipals-octubre 2022. 
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Intervenen les Sres. i el Sr.: Pérez, Baró, Munté, Martín, Ramírez, Parera i Barceló.

ES DÓNA PER TRACTAT

2. – Inici del curs escolar 2022-2023. 

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

ES DÓNA PER TRACTAT

d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

IV) Part decisòria / executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

3. – (M1923/4354) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que: El Govern 
municipal presenti, abans de finalitzar el 2022, una diagnosi i el pla d’intervenció 
corresponent sobre l’actual manca de garanties del dret dels infants a la ciutat, 
concretament la que té lloc a l’espai públic, en els àmbits de la jugabilitat, la seguretat 
i la salubritat en els entorns escolars del districte de Ciutat Vella, especialment del 
barri del Raval. 

Es presenta la modificació de redactat següent:

(M1923/4354) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que: El 
Govern municipal presenti, abans de finalitzar el 2022, el pla d’intervenció 
corresponent sobre l’actual manca de garanties del dret dels infants a la ciutat, 
concretament la que té lloc a l’espai públic, en els àmbits de la jugabilitat, la 
seguretat i la salubritat en els entorns escolars del districte de Ciutat Vella, 
especialment del barri del Raval. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Gassol, Rodríguez, Martín, Ramírez, Parera, Barceló, 
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Riera i Tarafa.

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

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

4. – (M1923/4368) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern 
municipal presenti a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, abans de finalitzar 
el present any, un pla estratègic de protecció a les entitats socials, culturals i 
esportives dels increments de preus dels subministraments energètics on s’estableixi: 
a) Un informe detallat de la situació econòmica de les entitats i l’impacte que la 
inflació i l’augment de preus de l’energia els hi està causant. b) L’establiment d’una 
línia d’ajuts específic i d’emergència per fer front als sobrecostos dels 
subministraments energètics. c) L’impuls d’ajuts i subvencions extraordinaris per la 
millora de l’eficiència energètica dels espais on les entitats socials desenvolupen els 
seus projectes. d) La constitució d’un pla d’ajuts, també extraordinari, per les entitats, 
fundacions, consells, clubs i empreses del sector social, cultural i esportiu que 
gestionen equipaments públics municipals per fer front als sobrecostos energètics que 
estan patint. 

Es presenta la modificació de redactat següent:

(M1923/4368) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el 
govern municipal presenti a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, abans 
de finalitzar el present any, un pla estratègic de protecció a les entitats socials, 
culturals i esportives dels increments de preus dels subministraments energètics 
on s’estableixi: a) L’establiment d’una línia d’ajuts específic i d’emergència per fer 
front als sobrecostos dels subministraments energètics. b) L’impuls d’ajuts i 
subvencions extraordinaris per la millora de l’eficiència energètica dels espais on 
les entitats socials desenvolupen els seus projectes. c) La constitució d’un pla 
d’ajuts, també extraordinari, per les entitats, fundacions, consells, clubs i 
empreses del sector social, cultural i esportiu que gestionen equipaments públics 
municipals per fer front als sobrecostos energètics que estan patint. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Munté, Zañartu, Martín, Ramírez, Parera, Barceló i 
Martí.

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

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT
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Del Grup Municipal Ciutadans:

5. – (M1923/4348) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern 
Municipal a: Primer.- Ampliar i reforçar les mesures establertes amb l'objectiu 
d'ajudar les persones més grans de 65 anys a realitzar les gestions necessàries davant 
l'administració de l'Ajuntament de Barcelona de forma telemàtica, pal·liant els efectes 
de la bretxa digital en aquest col·lectiu. Segon.- Establir uns horaris o dies específics 
per atendre de forma prioritària les persones grans que tinguin dificultat per realitzar 
aquestes gestions, facilitant-los el suport tècnic necessari.

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

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

APROVADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

6. – (M1923/4362) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 
municipal a instal·lar el pessebre tradicional a la Plaça Sant Jaume així com a publicar 
les bases i el pressupost de licitació previst per a la creació, muntatge i desmuntatge 
d’aquest pessebre. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Ramírez, Sendra, Rodríguez, Martín, Parera, Barceló i 
Martí.

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

APROVADA

Del Grup Municipal Valents:

7. – (M1923/4381) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. A aturar la 
campanya “Abortar es un derecho gratuito” 2. A impulsar-ne una de nova que estigui 
centrada en la prevenció i atenció de la salut sexual i reproductiva. 3. Que informi del 
totes les alternatives, no només del dret a l’avortament, que tenen les noies i dones 
embarassades. 4. Que detalli els recursos de suport i equipaments disponibles per 
aquelles dones que vulguin tirar endavant el seu embaràs, per aquelles que tinguin 
dubtes i per les que desitgin avortar. 5. Que la nova campanya s’engegi el més aviat 
possible. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Parera. Benedí, Vila, Martín, Ramírez, Barceló i Tarafa.
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Votació favorable de Partit Popular, Valents i regidor/a no adscrit/a María 
Magdalena Barceló Verea i desfavorable de Barcelona en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Ciutadans.

REBUTJADA

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (M1923/4355) Instar el Govern municipal a garantir la inclusió i accessibilitat del nou 
sistema de neteja “Cuidem Barcelona”. 

Intervenen: la Sra. Benedí i el Sr. Riera.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/4367) Que des del Centre Barcelona cuida i el centre LGTBI, en col·laboració 
amb les entitats referent del sector, es posi en marxa un nou programa per oferir 
formació als treballadors i treballadores dels recursos assistencials de la nostra ciutat,
així com vetllar per un protocol d’actuació que garanteixi que les persones LGTBI 
puguin viure plenament, d’acord amb la seva orientació sexual, en tots els moments 
del cicle vital, també quan precisen viure en habitatges compartits o en un recurs 
residencial. 

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

ACCEPTAT

10. – (M1923/4369) Que l’Institut Barcelona Esports revisi la normativa existent que 
impedeix que un infant de més de 7 anys pugui estar amb el seu progenitor si no és 
del seu mateix sexe al vestuari ni ser acompanyat pel seu progenitor en un vestidor 
grupal per tal d’adaptar-ho a la realitat de la infància i als nous models de família i que 
s’estudiï la possibilitat de crear, quan sigui possible en noves instal·lacions, vestuaris 
familiars. 

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

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

11. – (M1923/4347) Que el Govern Municipal revisi i actualitzi els ajuts concedits a les 
entitats dedicades a cobrir les necessitats bàsiques de la població, com l'alimentació, i 
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així evitar el tancament temporal o definitiu d'aquests centres.

Intervenen: les Sres.: Martín i Fuertes.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

12. – (M1923/4360) Instar el govern municipal a replantejar els usos de l’Espai associatiu de 
la antiga biblioteca Lola Anglada per tal què l’organització d’aquest espai afavoreixi la 
promoció i participació de tots els veïns del districte. 

Intervenen: els Srs.: Ramírez i González

NO ACCEPTAT

De Regidora no adscrita:

13. – (M1923/4375) Fer un diagnòstic actualitzat de les persones electrodepenents per tal 
de detectar a les persones que no poden afrontar econòmicament el cost energètic 
dels aparells que son vitals per ells. 

Es presenta la modificació de redactat següent:

(M1923/4375) Instem al Govern municipal que coordinat amb la Generalitat de 
Catalunya (administració principal responsable) a fer un diagnòstic actualitzat de 
les persones electrodepenents per tal de detectar a les persones que no poden 
afrontar econòmicament el cost energètic dels aparells que son vitals per ells. 

Intervenen les Sres.: Barceló i Martín.

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

14. – (M1923/4356) Quines actuacions concretes s’han desplegat des de l’IBE, en 
consonància amb la Mesura d’Esport i Gènere, per tal de potenciar i garantir l’esport 
femení a la ciutat de Barcelona i donar solucions efectives a casuístiques com les del 
club Lima Horta Bàsquet? 

Intervenen els Srs.: Zañartu i Escudé.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:
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15. – (M1923/4349) Quants parcs infantils s'han adaptat a Barcelona fins a la data i quina és 
la previsió exacta d'adaptació d'aquests parcs mitjançant l'activació del Pla de Jocs 
2030?

Intervenen: la Sra. Martín i el Sr. Riera

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

16. – (M1923/4361) Quina és l’avaluació que fa el Govern municipal dels programes i 
actuacions que s’han portat a terme durant aquest mandat per reduir l’absentisme i 
el fracàs escolar a la nostra ciutat i en quina mesura han contribuït a la seva reducció? 

Intervenen els Srs.: Ramírez i González.

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

17. – (M1923/4370) Que el Govern Municipal informi dels avenços realitzats per donar 
compliment a la Proposició (M1923/2801) en la que es demanava que el govern 
municipal desenvolupés un pla específic per la defensa i protecció de les sales de 
cinema i de promoció cultural del sector del cinema a la ciutat de Barcelona, que 
inclogués: (M1923/2801) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el 
govern municipal desenvolupi i presenti a la comissió de Drets Socials, Cultura i Esport 
del mes de Gener de 2022, un pla específic per la defensa i protecció de les sales de 
cinema i de promoció cultural del sector del cinema a la ciutat de Barcelona, que 
inclogui les següents qüestions: 1- L’ampliació de les ajudes i subvencions a les sales 
de cinema de la ciutat, sense limitació de pantalles, amb la finalitat de continuar 
promovent la cultura i el sector cinematogràfic de Barcelona, més enllà del seu paper 
clàssic com a espai d'exhibició, a fi d'adaptar-se als canvis que la nova cultura 
tecnològica i els hàbits de consum cultural de les noves generacions imposa. 2- La 
regulació de la competència deslleial dels qui projecten produccions 
cinematogràfiques des d’espais o equipaments de titularitat pública, sense l’exigència 
de les obligacions que les sales privades de cinema sí que han d’assumir. 3- Ampliar la 
dotació pressupostària del programa BONUS CULTURA, per tal de prorrogar-ne el 
projecte fins al 31 de Desembre de 2022. 4- Que de forma conjunta amb el Consorci 
d’Educació de Barcelona es promogui la cultura cinematogràfica entre els grups 
escolars de la ciutat, organitzant sessions específiques per aquests a les 149 pantalles 
de les que disposem a la ciutat de Barcelona. 5- El disseny d’un nou ajut que 
substitueixi la bonificació de l’IBI cultural que s’ha retirat a les sales de cinema.

Intervenenr els Srs.: Rodríguez i Martí.
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ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaració Institucional

Única. – La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Barcelona proposa 
l’adopció dels següents acords: PRIMER.- Condemnar l'assassinat de la kurda Mahsa 
Amini a mans de la policia de la moral de l'Iran i demanar una investigació exhaustiva i 
independent dels fets que han provocat la mort de Mahsa Amini i que es depurin les 
responsabilitats polítiques, civils i penals que en derivin. SEGON.- Mostrar la 
solidaritat amb les dones iranianes, amb totes les dones que s'enfronten a qualsevol 
tipus de discriminació, i amb els homes que comparteixen aquesta lluita. TERCER.-
Condemnar qualsevol norma que estableixi l'obligatorietat del vel, ja que atempta 
contra la llibertat de les dones de vestir i viure com vulguin, i reclamar la dissolució de 
la policia de la moral. QUART.- Condemnar l'empresonament de la periodista Nilufar 
Hamedi i de la resta de periodistes empresonats per haver informat sobre la mort 
d'Amini i exigir-ne l'alliberament i el respecte per la llibertat de premsa i d'informació. 
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees i als estats membres de la Unió Europa 
que donin suport a la societat civil iraniana, que lluita per les llibertats i els drets de les 
dones per a avançar cap a un Iran més democràtic i socialment just. SISÈ.- Demanar a
les institucions europees i als estats membres de la Unió Europea que evitin legislar o 
desenvolupar polítiques sobre qualsevol aspecte de la indumentària de les dones, ja 
que atempta contra la llibertat de les dones de vestir i viure com vulguin allà on siguin. 
SETÈ.- Lamentar la criminalització, l'assenyalament i la hipervigilància que dones 
d'arreu del món, també a Barcelona, han de patir per l'ús del vel, i instar les 
institucions públiques municipals a revisar la legislació i el conjunt de polítiques 
públiques que puguin incórrer en aquesta persecució. VUITÈ.- Condemnar qualsevol 
forma de tortura, molt especialment per motius derivats de l'extremisme religiós. Així 
com l'ús partidista, ideològic, racista i islamòfob que es fa de l'assassinat de Mahsa 
Amini per validar discursos d'odi i discriminació. NOVÈ.- Traslladar els següents acords 
a les entitats de dones de la ciutat. 

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

APROVADA

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 12.59 h.
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