Secretaria General

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
Sessió de 19 de gener de 2021
ACTA
A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la casa de la ciutat de Barcelona, el 19 de gener de 2021, s’hi reuneix la
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS en sessió ordinària, sota la
presidència de l'Ima. Sra. Regidora Laura Pérez Castaño. Hi concorren les Imes. Sres. i
els Ims. Srs.: Juan Ramon Riera Alemany, Joan Subirats Humet, Lucia Martín González,
Gemma Tarafa Orpinell, Francesc Xavier Marcé Carol, David Escudé Rodríguez,
Montserrat Benedí i Altés, Eva Baró i Ramos, Elisenda Alamany i Gutiérrez, Gemma
Sendra i Planas, Neus Munté i Fernández, Ferran Mascarell i Canalda, Maria
Magdalena Barceló Verea, Oscar Ramírez Lara i Eva Parera Escrichs, assistits per
l'assessora jurídica, la Sra. Teresa Ordóñez Rivero, que actua per delegació del
secretari general i que certifica.
També hi són presents la Ima. Sra. Francina Vila i Valls, regidora del grup municipal de
Junts per Catalunya; les Sres: Maria Truñó Salvadó, comissionada d'Educació i Sonia
Fuertes Ledesma, comissionada d'Acció Social i el Sr. Ricard Fernández Ontiveros,
gerent de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI.
La sessió no presencial va ser convocada i se celebra en virtut del que disposa l’article
46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, segons
redacció donada pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la
COVID-19.
La secretària constata l’efectiva connexió per via telemàtica de tots els assistents a la
sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala
virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència de quòrum legal.
S'obre la sessió a les 09.38 h.
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 14 de
desembre de 2020, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la
Comissió; i S’APROVA.
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II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les
resolucions següents:
1. –

De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, ciència i Comunitat, de 4 de desembre de
2020, que adjudica a Ubikmediacien SL el contracte relatiu a l'elaboració del Pla de
comunicació de Ciència i Universitats 2021-2023, per als exercicis 2020-2021 i per un
import de 9.922,00 euros (IVA inclòs).

2. –

(2020-0028) De la gerent de l¡Area de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 4 de
desembre de 2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu al servei de
producció de continguts multimèdia audiovisual i fotografies, lot 1, per als exercicis
2020-2022 i per un import de 4.705,29 euros (IVA inclòs).

3. –

(2020-0028) De la gerent de l'Àrea de cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 4 de
desembre de 2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu al servei de
producció de continguts multimèdia, audiovisuals i fotografies, lot 2, per als exercicis
2020-2022, i per un import de 5.741,05 euros (IVA inclòs).

4. –

(2020-0028) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 4 de
desembre de 2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu al servei de
producció de continguts multimèdia, audiovisual i fotografies, lot 3, per als exercicis
2020-2022, i per un import de 4.235,00euros (IVA inclòs).

5. –

(2020-0028) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 4 de
desembre de 2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu al servei de
producció de continguts multimèdia, audiovisual i fotografies, lot 4, per als exercicis
2020-2022, i per un import de 13.875,20 euros (IVA inclòs).

6. –

(2020-0028) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 4 de
desembre de 2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu al servei de
producció de continguts multimèdia, audiovisuals i fotografies, lot 5, per als exercicis
2020-2022, i per un import de 19.293,05 euros (IVA inclòs).

7. –

(2020-0027) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 8 de
desembre de 2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu a la producció
d'adaptacions visuals de campanyes i d'accions de comunicació, lot 1, adjudicat a UanTu-Tri, S.L., per als exercicis 2020-2021, i per un import de 4.376,17 euros (IVA inclòs).

8. –

(2020-0027) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, ciència i Comunitat, de 8 de
desembre de 2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu a la producció
d'adaptacions visuals de campanyes i d'accions de comunicació, lot 2, adjudicat a UanTu-Tri, S.L. per als exercicis 2020-2021, i per un import de 3.005,64 euros (IVA inclòs).
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9. –

(2020-0027) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 8 de
desembre de 2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu a la producció
d'adaptacions visuals de campanyes i d'accions de comunicació, lot 3, adjudicat a
Producciones MIC, S.L., per als exercicis 2020-2021, i per un import de 10.753,34
euros (IVA inclòs).

10. –

(2020-0027) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 8 de
desembre de 2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu a la producció
d'adaptacions visuals de campanyes i d'accions de comunicació, lot 4, adjudicat a
Producciones MIC, S.L., per als exercicis 2020-2021, i per un import de 21.100,00
euros (IVA inclòs).

11. –

Del gerent de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes, LGTBI, de 7 de
desembre de 2020, que adjudica a Asoc. Cultural Movimiento Artes el contracte
relatiu a la detecció de malestar psíquic en els i les professionals que treballen en
l'atenció directa al ciutadà en l'àmbit de la salut mental, per als exercicis 2020-2021, i
per un import de 17.908,00 euros (IVA inclòs).

12. –

Del gerent de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de 7 de
desembre de 2020, que adjudica a Juan Frigols Fernandez, el contracte relatiu al
suport a la Taula BCN per l'Alzheimer, preparació del pla de treball, dinamització de
les sessions de treball i mapatge dels recursos, activitats i informacions rellavants, per
als exercicis 2020-2021, i per un import de 14.566,55 euros (IVA inclòs).

13. –

(20200533) Del gerent de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 7 de desembre de 2020, que adjudica a Airun Serveis Culturals, SL el contracte
relatiu a la posada en marxa d'una prova pilot per acompanya i facilitar l'accés de les
persones grans en situació de malestar emocional i deteriorament cognitiu, per als
exercicis 2020-2021, i per un import de 18.031,31 euros (IVA inclòs).

14. –

Del gerent de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de 7 de
desembre de 2020, que adjudica a Pulso Ediciones SL, el contracte relatiu a la
realització d'una enquesta telefònica que permetrà identificar, valorar, classificar les
qüestions que més preocupen, angoixen i determinen inseguretat en l'àmbit de la
cura, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 17.908,00 euros (IVA inclòs).

15. –

(RE) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, d'11 de
desembre de 2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu al manteniment de
webs i xarxes socials de participació ciutadana, lot 1, adjudicat a La Clara Comunicació
SCCL, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 10.842,81 euros (IVA inclòs).

16. –

De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, d'11 de desembre de
2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu al manteniment webs i xarxes
socials d'Acció Comunitària, lot 2, adjudicat a La Clara Comunicació SCCL, per als
exercicis 2020-2021, i per un import de 14.282,06 euros (IVA inclòs).
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17. –

(2020-0020) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, d'11 de
desembre de 2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu a la gestió de
l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica i la seva Oficina Tècnica, adjudicat a Colectic
SCCL, per als exercicis 2020-2022, i per un import de 98.811,94 euros (IVA inclòs).

18. –

Del gerent de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de 9 de
desembre de 2020, que adjudica a Ampersand Set, S.L., el contracte relatiu al suport
metodològic i acompanyament en un procés de gestió del canvi i revisió del model
organització dels PIADS, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 17.424,00
euros (IVA inclòs).

19. –

(20200540) Del gerent de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes, i LGTBI,
de 14 de desembre de 2020, que adjudica a Fundación Ciudadania y Buen Gobierno, el
contracte relatiu a l'acompanyament metodològic en la revisió de les estratègies i
projectes de cura per tal que donin resposta a la nova realitat després de la incidència
de la covid-19, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 16.897,65 euros (IVA
inclòs).

20. –

(20200531) Del gerent de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 10 de desembre de 2020, que adjudica a Smart Iberica de Impulso Empresaria Sdad
Coop Andaluza, el contracte relatiu a la realització d'un estudi sobre el racisme
institucional, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 11.858,30 euros (IVA
inclòs).

21. –

(20200553) Del gerent de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 10 de desembre de 2020, que adjudica a Tandem Social, SCCL, el contracte relatiu
al servei d'acompanyament al disseny per la implementació de la targeta de les
persones que cuiden a familiars malalts i/o dependents, per als exercicis 2020-2021, i
per un import de 17.859,60 euros (IVA inclòs).

22. –

De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 14 de desembre
de 2020, que adjudica a Everis BPO, S.L. el contracte relatiu als serveis de revisió de la
documentació justificativa de les subvencions atorgades de la convocatòria general de
subvencions 2019, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 11.132,00 euros
(IVA inclòs).

23. –

De la gerent de l'Àrea de Cultura, educació, Ciència i Comunitat, de 14 de desembre
de 2020, que adjudica a Carles Puigferrat Oliva el contracte relatiu a la realització d'un
informe històric sobre l'agregació de Sarrià a Barcelona amb motiu de la celebració del
seu Centenari l'any 2021, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 8.161,45
euros (IVA inclòs).

24. –

(2076/2020) De la gerent del Districte de Sant Andreu, de 16 de desembre de 2020,
que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte
relatiu al servei de gestió de l'ús de les pistes esportives de l'Escola Pegaso i l'Institut
Príncep de Viana i la pista descoberta i vestuaris de l'Escola Ignasi Iglesias en horari
extraescolar, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 37.270,00 euros (IVA
inclòs).
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25. –

(0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 17 de
desembre de 2020, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la
despesa del contracte relatiu a la dinamització del procés participatiu del Pla
d'Actuació Municipal 2020-2023 amb pressupost participatiu al Districte de Gràcia,
adjudicat a Raons Públiques S.C.C.L., per als exercicis 2020-2021, i per un import de
12.490,66 euros (IVA inclòs).

26. –

(0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 17 de
desembre de 2020, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la
despesa del contracte relatiu a la dinamització del procés participatiu del Pla
d'Actuació Municipal 2020-2023 amb pressupost participatiu al Districte d'HortaGuinardó, adjudicat a Jorge Gabriel Quiñonero Oltra, per als exercicis 2020-2021, i per
un import de 19.623,84 euros (IVA inclòs).

27. –

(0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 17 de
desembre de 2020, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la
despesa del contracte relatiu a la dinamització del procés participatiu del Pla
d'Actuació Municipal 2020-2023 amb pressupost participatiu al Districte de Nou
Barris, adjudicat a Jorge Gabriel Quiñonero Oltra, per als exercicis 2020-2021, i per un
import de 23.157,48 euros (IVA inclòs).

28. –

(0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 17 de
desembre de 2020, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la
despesa del contracte relatiu a la dinamització del procés participatiu del Pla
d'Actuació Municipal 2020-2023 amb pressupost participatiu al Districte de Ciutat
Vella, adjudicat a Raons Públiques S.C.C.L., per als exercicis 2020-2021, i per un import
de 10.718,94 euros (IVA inclòs).

29. –

(0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 17 de
desembre de 2020, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la
despesa del contracte relatiu a la dinamització del procés participatiu del Pla
d'Actuació Municipal 2020-2023 amb pressupost participatiu al Districte de Sant
Andreu, adjudicat a Raons Públiques S.C.C.L., per als exercicis 2020-2021, i per un
import de 13.891,14 euros (IVA inclòs).

30. –

(0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 17 de
desembre de 2020, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la
despesa del contracte relatiu a la dinamització del procés participatiu del Pla
d'Actuació Municipal 2020-2023 amb pressupost participatiu al Districte de Sant
Martí, adjudicat a Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, per als exercicis 2020-2021, i
per un import de 13.660,27 (IVA inclòs).

31. –

(0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 17 de
desembre de 2020, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la
despesa del contracte relatiu a la dinamització del procés participatiu del Pla
d'Actuació Municipal 2020-2023 amb pressupost participatiu amb persones amb
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diversitat funcional, adjudicat a Tandem Social, SCCL., per als exercicis 2020-2021, i
per un import de 7.631,50 euros (IVA inclòs).
32. –

(0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 17 de
desembre de 2020, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la
despesa del contracte relatiu a la dinamització del procés participatiu del Pla
d'Actuació Municipal 2020-2023 amb pressupost participatiu al Districte de l'Eixample,
adjudicat a Delibera-Serveis de Participació Interactiva SL, per als exercicis 2020-2021,
i per un import de 13.763,39 euros (IVA inclòs).

33. –

(0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 17 de
desembre de 2020, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la
despesa del contracte relatiu a la dinamització del procés participatiu del Pla
d'Actuació Municipal 2020-2023 amb pressupost participatiu al Districte de Les Corts,
adjudicat a Arc Mediación Ambiental, SC, per als exercicis 2020-2021, i per un import
de 8.664,14 euros (IVA inclòs).

34. –

(0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 17 de
desembre de 2020, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la
despesa del contracte relatiu a la dinamització del procés participatiu del Pla
d'Actuació Municipal 2020-2023 amb pressupost participatiu al Districte de SarriàSant Gervasi, adjudicat a Delibera-Serveis de Participació Interactiva SL, per als
exercicis 2020-2021, i per un import de 11.106,91 euros (IVA inclòs).

35. –

(20200483) Del gerent de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 17 de desembre de 2020, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i
autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis per a la gestió de la dinamització
dels terrenys d'acampada juvenil de Can Girona, per als exercicis 2021-2022, i per un
import de 37.145,62 euros (IVA inclòs).

36. –

(0404/19) De la gerent municipal, de 17 de desembre de 2020, que prorroga el
contracte relatiu a la gestió del projecte "Energies Comunitàries" adjudicat a ETCS
Estrategies Transformació Comunitària Sostenible SCCL, per un període comprès des
del 02.03.2021 fins el 01.03.2023, i per un import de 244.277,92 euros (IVA inclòs),

37. –

(2043/2020) De la gerent municipal, de 17 de desembre de 2020, que allibera la
quantitat de 10.677,74 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació, del
contracte relatiu al servei de dinamització esportiva de les pistes poliesportives
municipal del Parc de La Pegaso, Districte de Sant Andreu, per als exercicis 2020-2021.

38. –

(0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 17 de
desembre de 2020, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la
despesa del contracte relatiu a la dinamització del procés participatiu del Pla
d'Actuació Municipal 2020-2023 amb pressupost participatiu al Districte de SantsMontjuïc, adjudicat a Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, per als exercicis 2020-2021, i
per un import de 13.966,32 euros (IVA inclòs).
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39. –

(2043/2020) De la gerent municipal, de 17 de desembre de 2020, que adjudica a
Assoc. Esportiva Sant Andreu - DTE el contracte relatiu al servei de dinamització
esportiva de les pistes poliesportives municipals del Parc de La Pegaso, Districte de
Sant Andreu, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 42.686,70 euros (IVA
exempt).

40. –

(0130/19) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 20 de
desembre de 2020, que resol el contracte relatiu al subministrament per al lloguer,
muntatge, desmuntatge i servei de gestió dels equips de so, llum i elements
audiovisuals per a les diferents activitats i espais de l'"Associa't a la Festa", adjudicat a
Sonostudi, S.A., per a l'exercici 2021, i per un import de 31.210,74 euros.

41. –

(20200581) Del gerent de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 18 de desembre de 2020, que adjudica a Universidad Autonoma Barcelona el
contracte relaitu a la recerca i prospecció sobre l'empadronament a Barcelona sense
títol d'habitatge ni domicili fix, per als exercicis 2020-2021, i per un import de
18.009,64 euros (IVA inclòs).

42. –

(20200043) De la gerent municipal, de 21 de desembre de 2020, que allibera la
quantitat de 15.037,84 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als serveis
d'organització i implementació del programa educatiu Cicle de Cinema dels Drets dels
Infants, adjudicat a Teleduca Educació i Comunicació, SCP, per als exercicis 2020-2022.
Acords de la Comissió de Govern de 3 de desembre de 2020

43. –

(50001/2020) ANUL.LAR PART DE L'AUTORITZACIO DE DESPESA del contracte número
20C00013 que té per objecte la la concessió de serveis d’explotació, gestió i
organització del Centre Cívic Vil.la Urània, del Casal Infantil i de l’Espai Familiar La
Saleta, ubicats al carrer Saragossa, 29-31, del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, per un
import de 16.495,13 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en
aquest mateix document. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 17 de desembre de 2020

44. –

(200200001 / 20C00012) CONVALIDAR la suspensió de la tramitació del contracte
número 20C00012, de concessió de serveis que té per objecte la gestió i explotació del
Centre Esportiu Municipal Arístides Maillol, la qual va ser publicada en el perfil del
contractant en data 23/10/2020, motivada per la detecció de diversos errors en la
documentació preparatòria i aixecar l’esmentada suspensió de conformitat amb la
rectificació que s’estableix tot seguit; RECTIFICAR, de conformitat amb l’article 109.2
LPAC i 122.1 LCSP, els següents errors materials: 1) A la clàusula 9.1 del PCAP, apartat
1: On diu “Per la millora del pla de qualitat en l’atenció als usuaris de la instal·lació en
la realització del programa esportiu establert en la clàusula 6 del plec de condicions
tècniques.”, ha de dir “Per la millora del pla de qualitat en l’atenció als usuaris de la
instal·lació en la realització del programa esportiu establert en la clàusula 5 del plec de
condicions tècniques. 2) A la clàusula 9.1 del PCAP, apartat 2: On diu: “Per la millora
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del pla de qualitat en l’organització d’activitats dins del programa bàsic de promoció
esportiva establert en la clàusula 8 de plec de condicions tècniques.”, ha de dir: “Per la
millora del pla de qualitat en l’organització d’activitats dins del programa bàsic de
promoció esportiva establert en la clàusula 7 de plec de condicions tècniques. 3) A
l’estudi de viabilitat econòmic financer, a la part de les despeses, manca incorporar
l’import de 4.000 euros en concepte de coordinació i monitoratge de les activitats, i
per tant, on consta que el total de despeses era de 185.140,48 euros hauria de ser de
189.140,48 euros. PUBLICAR de nou l’anunci de licitació i la documentació esmenada
al perfil del contractant de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya, i en conseqüència ATORGAR un nou termini de 15 dies
naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci en el perfil de
contractant de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya, per a la presentació de les sol·licituds de participació per part dels
licitadors que vulguin concórrer. TENIR per presentades i acceptades les sol·licituds de
participació dels licitadors presentats i ATORGAR als esmentats licitadors el termini de
15 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci en el perfil
de contractant de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat
de Catalunya, per a –si és del seu interès- retirar la seva sol·licitud de participació.
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
45. –

(20151037) APROVAR la continuïtat en la prestació del servei, pel període comprès
entre el 18 de setembre de 2019 i fins el 31 de desembre de 2020, data de
formalització del nou contracte, d’acord amb es preveu a l’article 235.a) del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, així com a la clàusula 3 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars corresponent del contracte núm 15C00006, adjudicat per la Gerència
Municipal en data 28 de juliol de 2015, a la concessionària Fundació privada club
esportiuJúpiter, amb CIF G62719935, que té per objecte la concessió de la gestió i
explotació del Camp de Futbol Júpiter.

46. –

(20141056) APROVAR la continuïtat en la prestació del servei, pel període comprès
entre el 27 d’agost de 2018 i fins el 31 de desembre de 2020, data de formalització del
nou contracte, d’acord amb es preveu a l’article 235.a) del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny, així com a la clàusula 3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars
corresponent al contracte núm 14C00006, adjudicat per la Gerència Municipal en
data 29 de juliol del 2014, a la concessionària Club Esportiu Vila Olímpica, amb CIF
G63607022, que té per objecte la concessió de la gestió i explotació del Camp de
Futbol Clot de la Mel.

47. –

(20200064) INICIAR l'expedient per a la contractació de la gestió del serveis que té per
objecte la gestió del Servei d’orientació, suport i acompanyament a persones
immigrades (SOAPI) a la ciutat de Barcelona Servei, amb núm. de contracte 20003959,
mitjançant tramitació urgent, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació d'1.011.249,78 d’euros (IVA inclòs) i un valor estimat
d'1.838.635,96 euros; DECLARAR la urgència en la tramitació d'acord amb la
justificació que consta a l'expedient; APROVAR les actuacions preparatòries
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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 919.317,98 euros i import de
l'IVA de 91.931,80 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 505.624,89 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0200, un
import (IVA inclòs) de 505.624,89 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0200; 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 amb motiu amb motiu de l'article 103 de la LCSP.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
48. –

(20160338 ) ACORDAR la continuïtat del contracte 16003530-004 que té per objecte la
Gestió del Servei d'Atenció Socioeducativa (SAS) de l'Agència ABITS (Agència per a
l'Abordatge Integral del Treball Sexual), adjudicat a l'empresa Fundació Surt, Fundació
de Dones, amb NIF G64404213, pel temps indispensable fins a l’adjudicació del
següent contracte i, en tot cas, per un període no superior a 9 mesos, comprès des de
l'1.01.2021 fins al 30.09.2021, per un import total de 371.840,97 euros (exempt IVA),
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 371.840,97 euros, IVA
exempt, amb càrrec a la partida i el pressupost amb el desglossament següent: un
import (IVA exempt) de 371.840,97 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22731/23172 0200. Atès que la pròrroga del contracte es
formalitza en exercici anterior al de l’inici de l’execució, se’n sotmet a la condició
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions
derivades d’aquest contracte a l’exercici 2021. REQUERIR l'adjudicatari per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

49. –

(20192001) RECONÈIXER l'import d'indemnització del contracte 19000173 que té per
objecte la Gestió dels serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats
dels casals de gent gran del Districte de Ciutat Vella, a favor de l’empresa ESPORT3
SERVEIS ALTERNATIUS SL, amb NIF B62068713 per la quantitat de 46.784,44 euros pel
període comprés entre el 14 de març de 2020 i el dia 20 de juny de 2020, de
conformitat amb l'informe tècnic emès en data 1 de desembre de 2020. AUTORITZAR,
DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la partida
D/22611/23232 0601 de l'exercici 2020. NOTIFICAR el present acord a l’empresa
contractista. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

50. –

(20192001) PRORROGAR per un període comprès des de l'1 de gener de 2021 fins al
31 de desembre de 2021, el contracte 19000173 que té per objecte la gestió dels
serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats dels casals de gent
gran del Districte de Ciutat Vella, adjudicat a l'empresa ESPORT3 SERVEIS
ALTERNATIUS SL amb NIF B62068713, per un import total de 433.549,72 euros (IVA
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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
433.549,72 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost amb el
desglossament següent: un import de 433.549,72 euros (IVA inclòs) a l’exercici
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22719/23232 0601,
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. REQUERIR l'adjudicatari per
tal que comparegui a les dependències del 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. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
51. –

(20010012/20000936L01) ALLIBERAR la quantitat de 39.026,00 euros (IVA inclòs), en
concepte de baixa en la licitació, del contracte 20000936L01, que té per objecte la
Gestió dels equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb mesures de
contractació pública sostenible, Lot 1: Casal Infantil Ciutat Meridiana, Casal Infantil
Vallbona i Casal Infantil La Trinitat Nova, el qual ha estat adjudicat a l'empresa
INCOOP, S.C.C.L., amb NIF F60137411, retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i al
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
36.024,00euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària
D/22719/23212/0608; un import (IVA inclòs) de 3.002,00 euros a l’exercici
pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària D/22719/23212/0608.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports

52. –

(20010012/20000936L02) ALLIBERAR la quantitat de 20.877,26 euros (IVA inclòs), en
concepte de baixa en la licitació, del contracte 20000936L02, que té per objecte la
Gestió dels equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb mesures de
contractació pública sostenible, Lot 2: Ludoteca La Guineu, Casal infantil Les Roquetes,
Casal infantil Canyelles i Pati de l’escola Prosperitat, el qual ha estat adjudicat a
l'empresa RELLEU CULTURAL S. amb NIF B66987769, retornar-lo a les aplicacions
pressupostàries i al pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 20.727,88 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació
pressupostària D/22719/23212/0608; un import (IVA inclòs) de 149,38 euros a
l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària
D/22719/23212/0608. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

53. –

(20010012/20000936L03) ALLIBERAR la quantitat de 19.632,05 euros (IVA inclòs), en
concepte de baixa en la licitació, del contracte 20000936L03, que té per objecte la
Gestió dels equipaments de lleure infantil del Districte de Nou Barris, amb mesures de
contractació pública sostenible, Lot 3: Casal Infantil El Turó, Casal Infantil Vilapicina i
Ludoteca Sóller, el qual ha estat adjudicat a l'empresa RELLEU CULTURAL SL amb NIF
B66987769, retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i al pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 19.578,45 euros a l’exercici
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22719/23212/0608; un
import (IVA inclòs) de 53,60 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació
pressupostària D/22719/23212/0608. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.
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54. –

(20000032) ALLIBERAR la disposició de la despesa del contracte 20000032-001 que té
per objecte el Servei de gestió dels CGG Bascònia i Trinitat Vella (minoracio per inici
prestació servei posterior al previst), per un import de 43.915,35 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 720,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0609; un import (IVA inclòs) de
43.195,35 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23232 0609. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

55. –

(20192000) MODIFICAR, a l'empara del l'article 205 apartat 2.b) de la Llei 9/2017 de
Contractes del Sector Públic, el contracte 19000513L02 que té per objecte la gestió
dels serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats del Centre Cívic
Convent Sant Agustí del Districte de Ciutat Vella, adjudicat a l’empresa TRÀNSIT
PROJECTES SL amb NIF B59489351, consistent en reduir de forma proporcional
l’import anual del cànon a abonar de l’any 2020 en un import de 4.035,12 euros,
d’acord amb els informes i documentació que consta a l’expedient. REQUERIR
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de la seu del 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. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

56. –

(192/2017) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data
23.11.2020 l'import d'indemnització a favor de TRANSIT PROJECTES, S.L. amb NIF
B59489351 per la quantitat de 18.049,18 euros pel període comprés entre el dia
14.03.2020 i el dia 09.06.2020, del contracte 17004016 de Gestió Centre Cívic Vil·la
Urània. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec
de de la partida D/22611/33711 0605 de l'exercici 2020. NOTIFICAR la present
resolució al contractista. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports

57. –

(50000/2017) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data
11.11.2020 l'import d'indemnització a favor de QSL SERVEIS CULTURALS SLU amb NIF
B60641925 per la quantitat de 19.776,11 euros pel període comprés entre el dia
14.03.2020 i el dia 09.06.2020, del contracte 16C00021 de Gestió de serveis públics
Centre Cívic Sarrià . AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import
indicat, a càrrec de la partida D/22611/33711 0605 de l'exercici 2020. NOTIFICAR la
present resolució al contractista.DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

58. –

(50001/2017) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data
26.10.2020 l'import d'indemnització parcial a favor de QSL SERVEIS CULTURALS SLU
amb NIF B60641925 per la quantitat de 20.217,66 euros pel període comprés entre el
dia 14.03.2020 i el dia 09.06.2020 del contracte 16C00026 de Gestió del Centre Civic
Vil·la Florida. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a
càrrec de de la partida D/22611/33711 0605 de l'exercici 2020. NOTIFICAR la present
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resolució al contractista, i DONAR COMPTE a la Comissió de Drets socials, Cultura i
Esports.
59. –

(20172040) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data 20
d'octubre de 2020, l'import d'indemnització a favor de Calaix de Cultura, SL amb NIF
B63033740 per la quantitat de 14.611,66 euros, pel període comprés entre el dia
14.03.2020 i el dia 14.06.2020, data en la qual es va produir l’aixecament de la
suspensió parcial a través de la formalització de l’acta del contracte núm. 17C00002,
que té per objecte la Gestió i explotació del servei de tallers, informació i gestió de
sales del Centre Cívic de La Sedeta. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació
per l'import indicat, a càrrec de l'aplicació pressupostària D/22611/33711 0606 de
l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR-NE compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

60. –

(18002495L01-002) RATIFICAR la suspensió parcial del contracte núm. 18002495L01,
adjudicat a l'empresa INCOOP SCCL, amb NIF F60137411, que té per objecte la gestió
integral i l’administració de les ludoteques Arimel i El Galliner, des del dia 14 de març
de 2020 inclòs i fins la data de l’aixecament de la suspensió, de conformitat amb l’acta
de suspensió parcial del contracte de data 21 d’abril de 2020. RATIFICAR l'aixecament
de la suspensió del contracte núm. 18002495L01 que té per objecte la gestió integral i
l’administració de les ludoteques Arimel i El Galliner, des del dia 28 de juny de 2020 de
conformitat amb l’acta d’aixecament de la suspensió del contracte amb número
18002495L01 i amb la documentació presentada de seguretat i salut pública que
s’acompanya a la mateixa acta. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

61. –

(18002495L01-003) PRORROGAR per un període comprès des de l'1 de gener de 2021
fins al 31 de desembre de 2022, el contracte 18002495L01 que té per objecte la gestió
i administració de les ludoteques Arimel i El Galliner, del Districte d’Horta-Guinardó,
adjudicat a l'empresa INCOOP SCCL, amb NIF F60137411, per un import total de
384.891,17 euros (exclòs d’IVA), d'acord amb els informes i documentació que consta
en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 192.445,59 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a la
partida i pressupost amb el desglossament següent: un import de 192.445,59 euros,
exempt d'IVA, de l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0607, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 192.445,58 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el
desglossament següent: un import de 192.445,58 euros, exempt d'IVA, a l'aplicació
pressupostària D/22719/23212 0607, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient del pressupost 2021. REQUERIR l'adjudicatari per la formalització de la
pròrroga en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

62. –

(18002495L02-002) RATIFICAR la suspensió parcial del contracte de serveis
18002495L02, que té per objecte la gestió integral i l’administració dels casals infantils
Guinardó, La Torre, Teixonera i L’Ànec del Districte d’Horta-Guinardó, adjudicat a
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INCOOP SCCL, amb NIF F60137411 des del dia 14 de març de 2020 inclòs i fins a
l’aixecament d’aquesta, de conformitat amb l’acta de suspensió parcial del contracte
de data 21 d’abril de 2020. RATIFICAR l'aixecament de la suspensió del contracte de
serveis 18002495L02, que té per objecte la gestió integral i l’administració dels casals
infantils Guinardó, La Torre, Teixonera i L’Ànec del Districte d’Horta-Guinardó,
adjudicat a INCOOP SCCL, amb NIF F60137411, de conformitat amb l’acta
d’aixecament de la suspensió del contracte amb número 18002495L02 i amb la
documentació presentada de seguretat i salut pública que s’acompanya a la mateixa
acta. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR-NE COMPTE a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.
63. –

(18002495L02-003) PRORROGAR per un període comprès des de l’1 de gener de 2021
fins al 31 de desembre de 2022, el contracte 18002495L02 que té per objecte els
Casals Infantils Guinardó, La Torre, Teixonera i L’Ànec del Districte d’Horta-Guinardó,
adjudicat a l'empresa INCOOP SCCL, amb NIF F60137411, per un import total de
673.823,03 euros (exclòs d’IVA), d'acord amb els informes i documentació que consta
en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 336.911,52 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a la
partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 278.439,27
euros i import IVA de 58.472,25 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22719/23212 0607, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del
pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 336.911,51 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a la
partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 278.439,26
euros i import IVA de 58.472,25 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària
D/22719/23212 0607, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del
pressupost 2021. REQUERIR l'adjudicatari per la formalització de la pròrroga en el
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

64. –

(20204005) ADJUDICAR la gestió cívica del Casal de Barri Diagonal Mar a l'Associació
de Veïnes i Veïns de Diagonal Mar, amb NIF G58558479, per haver obtingut la millor
puntuació d'acord amb els criteris de valoració establerts a les bases reguladores de
l'adjudicació de la gestió cívica, i APROVAR el projecte de gestió presentat, amb la
proposta de preus comunicats pel desenvolupament de tallers i activitats. APROVAR el
conveni entre l'Associació de Veïnes i Veïns de Diagonal Mar, amb NIF G58558479, i
l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió cívica del casal de Barri Diagonal Mar.
DISPOSAR la despesa a favor de l'Associació de Veïnes i Veïns de Diagonal Mar, amb
NIF G58558479, en concepte de subvenció prevista a la base quarta de les bases
reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica per un import de 30.000,00 euros a
càrrec de l’aplicació pressupostària 06.10 489.03 924.16 del pressupost de l'any 2021,
condicionats a l'existència de crèdit adequat i suficient. REQUERIR l'entitat
beneficiària que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències
municipals per la signatura del conveni de formalització de la gestió cívica. REQUERIR
l'entitat beneficiària que, en el termini màxim de 3 mesos a partir de la data de
finalització de l'activitat, presenti justificació amb un compte justificatiu que haurà
d'incloure memòria d'actuació i memòria justificativa del cost total del projecte.
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FACULTAR l’lm. Sr. David Escudé Rodríguez per la signatura de l'esmentat conveni i la
realització de tots els actes necessaris per a la seva execució. DONAR-NE compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
65. –

(20204006) ADJUDICAR la gestió cívica del Casal de Barri Besòs a l'Associació Enxarxa,
Pla Comunitari Besòs - Maresme, amb NIF G65217093, per haver obtingut la millor
puntuació d'acord amb els criteris de valoració establerts a les bases reguladores de
l'adjudicació de la gestió cívica, i APROVAR el projecte de gestió presentat, amb la
proposta de preus comunicats pel desenvolupament de tallers i activitats. APROVAR el
conveni entre l'Associació Enxarxa, Pla Comunitari Besòs - Maresme, amb NIF
G65217093, i l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió cívica del casal de Barri Besòs.
DISPOSAR la despesa a favor de l'Associació Enxarxa, Pla Comunitari Besòs - Maresme,
amb NIF G65217093, en concepte de subvenció prevista a la base quarta de les bases
reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica per un import de 50.000,00 euros a
càrrec de l’aplicació pressupostària 06.10 489.03 924.16 del pressupost de l'any 2021,
condicionats a l'existència de crèdit adequat i suficient. REQUERIR l'entitat
beneficiària que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències
municipals per la signatura del conveni de formalització de la gestió cívica. REQUERIR
l'entitat beneficiària que, en el termini màxim de 3 mesos a partir de la data de
finalització de l'activitat, presenti justificació amb un compte justificatiu que haurà
d'incloure memòria d'actuació i memòria justificativa del cost total del projecte.
FACULTAR l’Im. Sr. David Escudé Rodríguez per la signatura de l'esmentat conveni i la
realització de tots els actes necessaris per a la seva execució. DONAR-NE compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

66. –

(20204008) ADJUDICAR la gestió cívica del Casal de Barri La Palmera a l'Associació de
Veïns la Palmera Centre, amb NIF G62962253, per haver obtingut la millor puntuació
d'acord amb els criteris de valoració establerts a les bases reguladores de l'adjudicació
de la gestió cívica, i APROVAR el projecte de gestió presentat, amb la proposta de
preus comunicats pel desenvolupament de tallers i activitats. APROVAR el conveni
entre l'Associació de Veïns la Palmera Centre, amb NIF G62962253, i l’Ajuntament de
Barcelona per a la gestió cívica del casal de Barri La Palmera. DISPOSAR la despesa a
favor de l'Associació de Veïns la Palmera Centre, amb NIF G62962253, en concepte de
subvenció prevista a la base quarta de les bases reguladores de l'adjudicació de la
gestió cívica per un import de 30.000,00 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària
06.10 489.03 924.16 del pressupost de l'any 2021, condicionats a l'existència de crèdit
adequat i suficient. REQUERIR l'entitat beneficiària que, en el termini de 5 dies hàbils,
comparegui a les dependències municipals per la signatura del conveni de
formalització de la gestió cívica. REQUERIR l'entitat beneficiària que, en el termini
màxim de 3 mesos a partir de la data de finalització de l'activitat, presenti justificació
amb un compte justificatiu que haurà d'incloure memòria d'actuació i memòria
justificativa del cost total del projecte. FACULTAR l’Im. Sr. David Escudé Rodríguez per
la signatura de l'esmentat conveni i la realització de tots els actes necessaris per a la
seva execució. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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67. –

(20204009) ADJUDICAR la gestió cívica del Casal de Barri Vila Olímpica - Can Gili Nou a
l'Associació de Veïnes i Veïns Vila de la Olímpica - Can Gili Nou per haver obtingut la
millor puntuació d'acord amb els criteris de valoració establerts a les bases
reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica, i APROVAR el projecte de gestió
presentat, amb la proposta de preus comunicats pel desenvolupament de tallers i
activitats. DISPOSAR la despesa a favor de l'Associació de Veïnes i Veïns de la Vila
Olímpica - can Gili Nou, amb NIF G60332327, en concepte de subvenció prevista a la
base quarta de les bases reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica per un import
de 30.000,00 euros amb càrrec a la partida 489.03 924.16 06.10 del pressupost de
l'any 2021, condicionats a l'existència de crèdit adequat i suficient. REQUERIR l'entitat
beneficiària que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències
municipals per la signatura del conveni de formalització de la gestió cívica. REQUERIR
l'entitat beneficiària que, en el termini màxim de 3 mesos a partir de la data de
finalització de l'activitat, presenti justificació amb un compte justificatiu que haurà
d'incloure memòria d'actuació i memòria justificativa del cost total del projecte.
FACULTAR el regidor del districte de Sant Martí per a la signatura de l’esmentat
conveni. DONAR-NE compte a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports.

68. –

(20204010) ADJUDICAR la gestió cívica del Casal de Barri Bac de Roda a l'Associació
Cultural i Social Bac de Roda, amb NIF G65543209, per haver obtingut la millor
puntuació d'acord amb els criteris de valoració establerts a les bases reguladores de
l'adjudicació de la gestió cívica, i APROVAR el projecte de gestió presentat, amb la
proposta de preus comunicats pel desenvolupament de tallers i activitats. APROVAR el
conveni entre l'Associació Cultural i Social Bac de Roda, amb NIF G65543209, i
l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió cívica del casal de Barri Bac de Roda.
DISPOSAR la despesa a favor de l'Associació Cultural i Social Bac de Roda, amb NIF
G65543209, en concepte de subvenció prevista a la base quarta de les bases
reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica per un import de 50.000,00 euros a
càrrec de l’aplicació pressupostària 06.10 489.03 924.16 del pressupost de l'any 2021,
condicionats a l'existència de crèdit adequat i suficient. REQUERIR l'entitat
beneficiària que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències
municipals per la signatura del conveni de formalització de la gestió cívica. REQUERIR
l'entitat beneficiària que, en el termini màxim de 3 mesos a partir de la data de
finalització de l'activitat, presenti justificació amb un compte justificatiu que haurà
d'incloure memòria d'actuació i memòria justificativa del cost total del projecte.
FACULTAR l’Im. Sr. David Escudé Rodríguez per la signatura de l'esmentat conveni i la
realització de tots els actes necessaris per a la seva execució. DONAR-NE compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

69. –

(20211000) ALLIBERAR la quantitat de 83.930,04 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, el contracte núm. 20001101, que té per objecte el Servei de
prevenció i convivència en l'espai públic i en comunitats de veïnes i Veïns a la Franja
Besòs del districte de Sant Martí, el qual ha estat adjudicat a FUNDACIÓ PERE TARRÉS
amb NIF R5800395E, i retornar-lo a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (exempt d’IVA) de 41.965,02 euros a l’exercici
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22610/92414 0610; un
import (exempt d’IVA) de 41.965,02 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a
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l’aplicació pressupostària D/22610/92414 0610. DONAR-NE COMPTE d’aquesta
resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
70. –

(20181001) RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic emès en data 20 de
juliol de 2020, l’import d’indemnització per suspensió del contracte núm. 17005714,
que té per objecte els serveis de gestió dels casals infantils del Districte de Sant Martí,
a favor de la FUNDACIÓ PERE TARRES, amb NIF R5800395E, en una quantitat de
52.596,36 euros pel període comprés entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 14 de
juny de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER l'obligació per l’import indicat, a
càrrec de la partida 226.11 920.11 de l’exercici 2020 NOTIFICAR la present resolució al
contractista. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 29 de desembre de 2020

71. –

(20162089) PRORROGAR, per un període de cinc mesos, comprès des de l’1 de gener
de 2021 fins al 31 de maig de 2021, a Fundación Marcet, amb NIF G61176202, d’acord
amb el previst en la clàusula 3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i al
disposat a l’article 23 i 278 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el contracte de
gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió del camp de
futbol de l’Àliga del Districte de Gràcia. FIXAR el cànon a abonar en 1.004,67
euros/mensuals. NOTIFICAR la present resolució; PUBLICAR-LA en el perfil del
contractant; REQUERIR l'adjudicatari perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils, a
partir de la data de recepció de la notificació d'aquesta resolució, comparegui per
FORMALITZAR el contracte. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esport.

72. –

(20XC0312/20S08760) APROVAR el conveni de gestió cívica de l'equipament municipal
Poliesportiu Valldaura (núm. 20XC0312), ubicat al carrer Baltasar Gracián, núm. 9-15,
entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i l’entitat La Prosperitat
Cultura en Acció 2, amb NIF G64781123, amb la finalitat del desenvolupament del
Projecte d'activitats al Poliesportiu Valldaura, pel període de l'1 de gener de 2021 fins
al 31 de desembre de 2022, que instrumenta l’atorgament de la subvenció mitjançant
concessió directa i prevista nominativament al pressupost. AUTORITZAR i DISPOSAR la
despesa per un import total de 86.882,00 euros, dels quals 43.441,00 euros amb
càrrec a l'aplicació pressupostària D/486.27/341.12/06.08 del pressupost de l'any
2022 i l'import de 43.441,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/486.27/341.12/06.08 del pressupost de l'any 2021, a favor de l'entitat La
Prosperitat Cultura en Acció 2, amb NIF G64781123, condicionat a l'existència de
crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l’actual per subvencionar
l'execució del projecte esmentat. ATORGAR la subvenció per un import total de
86.882,00 euros, equivalent al 48% del cost total del projecte que ascendeix a la
quantitat total de 181.000,00 euros, amb una durada de dos anys, fins al 31 de
desembre de 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 i 6.3. de la normativa general
reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de
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2010. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic
justificades en els informes que consten en l’expedient. REQUERIR l'entitat
beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des de la
finalització anual del projecte subvencionat, presenti el balanç econòmic, la memòria
de funcionament d’aquesta, justificació dels fons rebuts i informe d'auditoria en els
termes fixats en el conveni. FACULTAR l'lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor
del Districte de Nou Barris, de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de
l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. DONARNE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
73. –

(14C00006) RESTABLIR l’equilibri econòmic de la concessió 14C00006, que té per
objecte la gestió i explotació del Complex Esportiu Clot de la Mel, a favor de la
concessionària Club Esportiu Vila Olímpica amb CIF G63607022, en la quantia de
9.190,18 euros, a l’empara de l’article 282.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, atès el desequilibri econòmic-financer de la concessió causat per
l’aplicació de la Tarifa Zero en el mes d’octubre. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la
despesa en l’esmentada quantia a favor de Club Esportiu Vila Olímpica amb CIF
G63607022, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0610 489.99 342.11 del
pressupost de l’any 2020. NOTIFICAR el present acord al contractista. DONAR-NE
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

74. –

(14C00006) RESTABLIR l’equilibri econòmic-financer del contracte núm. 14C00006 que
té per objecte la gestió i explotació del Complex Esportiu Municipal Clot de la Mel en
la quantitat de 19.124,94 euros, a favor de la concessionària Club Esportiu Vila
Olímpica amb CIF G63607022, com a conseqüència del tancament de l’equipament
des del dia 14 de març de 2020 i fins el 21 de juny de 2020, ambdós inclosos, amb
motiu de la pandèmia COVID-19, d’acord amb la documentació que obra a l’expedient
i sense perjudici de la liquidació del contracte. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER
l'obligació l’import indicat a favor de la concessionària Club Esportiu Vila Olímpica,
amb CIF G63607022, a càrrec de de la partida 0610 226.11.342.11 de l’exercici 2020.
NOTIFICAR el present acord al concessionari. DONAR-NE compte a la Comissió de
Drets Social, Cultura i Esports.

75. –

(15C00006) RESTABLIR l’equilibri econòmic de la concessió 15C00006, que té per
objecte la gestió i explotació del camp de futbol municipal Júpiter, a favor de la
concessionària Fundació Club Esportiu Júpiter, amb CIF G62719935, en la quantia de
13.728,87 euros, a l’empara de l’article 282.4 del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, atès el desequilibri econòmic-financer de la concessió causat per
l’aplicació de la Tarifa Zero en el mes d’octubre. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la
despesa en l’esmentada quantia a favor Fundació Club Esportiu Júpiter, amb CIF
G62719935, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0610 489.99 342.11 del
pressupost de l’any 2020. NOTIFICAR el present acord al contractista. DONAR-NE
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

76. –

(15C00006) RESTABLIR l’equilibri econòmic-financer del contracte núm. 15C00006 que
té per objecte la gestió i explotació del camp de futbol municipal Júpiter, a favor de la
concessionària FUNDACIÓ CLUB ESPORTIU JÚPITER, amb CIF G62719935, per un
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import de 31.380,96 euros, com a conseqüència del tancament de l’equipament des
del dia 14 de març de 2020 i fins el 21 de juny de 2020, ambdós inclosos, amb motiu
de la pandèmia COVID-19, d’acord amb la documentació que obra a l’expedient i
sense perjudici de la liquidació del contracte. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER
L’OBLIGACIÓ per l’import indicat a favor de la concessionària FUNDACIÓ CLUB
ESPORTIU JÚPITER, amb CIF G62719935, a càrrec de de la partida 0610 226.11 342.11
de l’exercici 2020. NOTIFICAR el present acord al contractista.DONAR-NE compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
77. –

(20200210) INICIAR l'expedient per a la contractació de l'Acord Marc del Servei
d'Atenció i acollida per violència masclista (SARA) i la Unitat de tràfic d'éssers humans
(UTEH), amb núm. de contracte 20002101, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 6.214.915,92
euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat
d'11.307.586,74 euros, distribuït en els següents lots: LOT núm. 01, Acolliment
urgència i llarga estada violència masclista, LOT núm. 02, Acollliment llarga estada
situacions violència masclista; LOT núm. 03, Acolliment mitja i alta autonomia
violència masclista;LOT núm. 04, Acolliment mitja autonomia sit violència masclista,
LOT núm. 05, Acolliment urgència situac tràfic éssers humans; LOT núm. 06,
Acolliment llarga estada sit tràfic éssers humans; LOT núm. 07, Acolliment urgència i
ll/est sit tràfic éssers humans; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. DONAR
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

78. –

(20180300) PRORROGAR, amb efectes d'1 de gener de 2021, el conveni de
col·laboració signat el 28.12.2018 entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consell de la
Joventut de Barcelona, amb NIF V08825804, per a la gestió cívica del Centre de
Recursos per a les Associacions Juvenils (CRAJ), pel termini comprés entre els dies 1 de
gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa
màxima de 160.000,00 euros amb càrrec a la partida 0200 48903 23222, corresponent
al pressupost de l’Ajuntament de Barcelona de l’any 2021, condicionat a l’existència
de crèdit adequat i suficient en el corresponent pressupost. REQUERIR l’entitat
beneficiària per tal que presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de
conformitat amb allò que preveu la clàusula cinquena del conveni signat. FACULTAR
l’Im. Sr. Joan Ramon Riera Alemany, Regidor d’Infància, Joventut i Persones Grans, la
signatura de la pròrroga de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents
que se’n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

79. –

(20200459) APROVAR, el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Vidal i
Barraquer amb NIF núm. G08420119, per a l’execució del projecte “Millora de la Salut
Mental Comunitària en els Barris amb especial dificultat en salut del Districte de Sant
Andreu”, amb la finalitat de promoure la sensibilització i prevenció en salut mental
als barris de Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor del districte de Sant Andreu, que
instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de caràcter
excepcional, 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 de la normativa general reguladora de les
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subvencions, i 6.2. de la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada
pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import de 30.000,00 euros,
equivalent al 62,48% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de
48.014,00 euros i amb una durada fins al 31/12/2020. 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 la Fundació Vidal i
Barraquer amb NIF núm. G08420119, la despesa total de 30.000,00 euros, equivalent
al 62,48% del cost total del projecte (48.014,00 euros) a càrrec de la partida 0200
4890331111 del pressupost de l’any 2020 de la Direcció de Salut. REQUERIR l'entitat
beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del
31/12/2020, data de finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de
l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula setena del conveni.
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
80. –

(20160243) PRORROGAR, el contracte 16002832-003 que té per objecte la Gestió del
Centre Municipal d’Acolliment d’Urgències per violència masclista (CMAU-VM),
adjudicat a l'empresa FUNDACIO SALUT I COMUNITAT, amb NIF G61878831, pel
temps indispensable fins a l’adjudicació del següent contracte i, en tot cas, per un
període no superior a tres mesos, comprés des de l’1 de gener de 2021 al 31 de març
de 2021, per un import màxim de 184.706,19 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 184.706,19 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 184.706,19 euros a l'aplicació
pressupostària D/22731/23171 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient del pressupost 2021. REQUERIR a l'adjudicatari per a la seva formalització en
el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

81. –

(20192001) MODIFICAR, a l'empara del l'article 205 apartat 2.b) de la Llei 9/2017 de
Contractes del Sector Públic, el contracte 19000173 que té per objecte la gestió dels
serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats dels casals de gent
gran del Districte de Ciutat Vella, adjudicat a l’empresa Esport 3 Serveis Alternatius, SL
amb NIF B62068713, consistent en reduir de forma proporcional l’import anual del
cànon a abonar de l’any 2020 en un import de 7.744,68 euros, d’acord amb els
informes i documentació que consta a l’expedient. REQUERIR l'adjudicatari per tal que
comparegui a les dependències de la seu del 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. DONAR COMPTE de la resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

82. –

(189/2017) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès el 18.11.2020
l'import d'indemnització a favor de Transit Projectes, SL. amb NIF B59489351 per la
quantitat de 1.956,10 euros pel període de suspensió de l'activitat del Casal de Joves
Casa Sagnier, comprés entre el dia 14.03.2020 i el dia 09.06.2020. AUTORITZAR,
DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de l'aplicació
pressupostària D/22611/23222 0605 de l'exercici 2020. NOTIFICAR la present
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resolució al contractista. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
83. –

(18002495L02-002) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data 1
de desembre de 2020 l'import d'indemnització a favor d'Incoop, SCCL, amb NIF
F60137411, per la suspensió del contracte número 18002495L02, que té per objecte
la gestió integral i l’administració dels casals infantils Guinardó, La Torre, Teixonera i
L’Ànec, del Districte d’Horta-Guinardó, per la quantitat de 17.120,88 euros pel període
comprés entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 28 de juny de 2020. AUTORITZAR,
DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la partida
22611/23212 de l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista.
DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

84. –

(20XC0346/20S08775) APROVAR el conveni de gestió cívica de l'equipament municipal
Casal de Joves Prosperitat (núm. 20XC0346), ubicat a l’avinguda Rio de Janeiro, núm.
100, entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i l’entitat Associació
Juvenil Sociocultural de la Prosperitat, amb NIF G60336559, amb la finalitat del
desenvolupament del Projecte d'activitats al Casal de Joves Prosperitat, pel període de
l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2022, que instrumenta l’atorgament
de la subvenció mitjançant concessió directa i prevista nominativament al pressupost.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import total de 208.782,00 euros, dels
quals
104.391,00
euros
amb
càrrec
a
l'aplicació
pressupostària
D/487.71/232.12/06.08 del pressupost de l'any 2022 i l'import de 104.391,00 euros
amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/487.71/232.12/06.08 del pressupost de l'any
2021, a favor de l'entitat Associació Juvenil Sociocultural de la Prosperitat, amb NIF
G60336559, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
posterior a l’actual per subvencionar l'execució del projecte esmentat. ATORGAR la
subvenció per un import total de 208.782,00 euros, equivalent al 88,44% del cost total
del projecte que ascendeix a la quantitat total de 236.056,78 euros, amb una durada
de dos anys, fins al 31 de desembre de 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 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. REQUERIR
l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des
del la finalització anual del projecte subvencionat, presenti el balanç econòmic, la
memòria de funcionament d’aquesta, justificació dels fons rebuts i informe
d'auditoria en els termes fixats en el conveni. FACULTAR l'lm. Sr. Francesc Xavier
Marcé Carol, Regidor del Districte de Nou Barris, de l'Ajuntament de Barcelona, per a
la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n
derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

85. –

(20XC0299/20S08759) APROVAR el conveni de gestió cívica de l'equipament municipal
Casal de Joves de Roquetes (núm. 20XC0299), ubicat al carrer Vidal i Guasch, núm. 16,
entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i l’entitat Associació Juvenil
Sociocultural Roket Project, amb NIF G63240048, amb la finalitat del
desenvolupament del Projecte d'activitats al Casal de Joves Roquetes, pel període de
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l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2022, que instrumenta l’atorgament
de la subvenció mitjançant concessió directa i prevista nominativament al pressupost.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import total de 208.782,00 euros, dels
quals
104.391,00
euros
amb
càrrec
a
l'aplicació
pressupostària
D/487.70/232.12/06.08 del pressupost de l'any 2022 i l'import de 104.391,00 euros
amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/487.70/232.12/06.08 del pressupost de l'any
2021, a favor de l'entitat Associació Juvenil Sociocultural Roket Project, amb NIF
G63240048, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
posterior a l’actual per subvencionar l'execució del projecte esmentat. ATORGAR la
subvenció per un import total de 208.782,00 euros, equivalent al 96,97% del cost total
del projecte que ascendeix a la quantitat total de 215.295,66 euros, amb una durada
de dos anys, fins al 31 de desembre de 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 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. REQUERIR
l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des
del la finalització anual del projecte subvencionat, presenti el balanç econòmic, la
memòria de funcionament d’aquesta, justificació dels fons rebuts i informe
d'auditoria en els termes fixats en el conveni. FACULTAR a l'Im. Sr. Francesc Xavier
Marcé Carol, Regidor del Districte de Nou Barris, de l'Ajuntament de Barcelona, per a
la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n
derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
86. –

(19010189/19003194-001) RATIFICAR la suspensió parcial del contracte núm.
19003194 que té per objecte la gestió de l’Espai Jove Les Basses, 2019-2021 a favor
del contractista Transit Projectes, SL amb NIF B59489351, amb mesures de
contractació pública sostenible, des del dia 14 de març inclòs i fins el dia 20 de juny de
2020, data en què s’acorda la finalització de la suspensió del contracte. NOTIFICAR la
present resolució al contractista. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

87. –

(19010189/19003194-001) RATIFICAR el contingut de l’acta signada el 20 de juny de
2020 per part de l’Ajuntament de Barcelona i la contractista Trànsit Projectes, SL, amb
NIF B59489351, mitjançant la qual s’aixeca la suspensió establerta des del 14 de març
de 2020, del contracte núm. 19003194-001, que té per objecte la Gestió de l’Espai
Jove Les Basses, 2019-2021, amb mesures de contractació pública sostenible,
reprenent-se a partir d’aquesta data l’execució del contracte, que fineix el 31 de
desembre de 2021, data en la qual s’hauran executat la totalitat de les prestacions
objecte del contracte. RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic signat el 27 i
el 30 d’octubre de 2020, pel Cap del departament de Recursos Interns del Districte i
per la responsable del contracte, respectivament, l’import d’indemnització parcial a
favor de l’empresa adjudicatària la quantitat de 15.517,21 euros pel període comprés
entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 19 de juny de 2020, en el benentès que
l’empresa no ha utilitzat els mitjans personals per a unes altres finalitats durant el
període de suspensió del contracte. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació
per l’import indicat, a càrrec de de la partida 226.11 337.11 0608 de l’exercici 2020 del
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Districte de Nou Barris. ESTABLIR que per a la resta d’indemnitzacions parcials que
s'hagin d'efectuar durant el període de suspensió, el contractista haurà de presentar
mensualment una declaració responsable on s'especificarà, si s’escau, la variació o no
dels imports i despeses indemnitzables que s'hagin produït en el darrer període de
suspensió, per tal de procedir al seu reconeixement prèvia valoració tècnica i
corresponent resolució. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR-NE
COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
88. –

(18010209/18005895) RATIFICAR la suspensió parcial del contracte núm. 18005895,
que té per objecte el Programa de gent gran del Districte de Nou Barris, amb mesures
de contractació pública sostenible, des del dia 21 de juny de 2020, data en la qual es
va iniciar la prestació completa del servei per part de l’empresa adjudicatària Asoc.
Esport-3, amb NIF G08880577, d’acord amb l’acta d’aixecament de suspensió signada
el 21 de juny de 2020 entre l’Ajuntament de Barcelona i el representant de l’empresa
contractista. RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic signat el 2 i el 7
d’octubre de 2020, pel Cap del departament de Recursos Interns del Districte i per la
responsable del contracte, respectivament, l’import d’indemnització parcial a favor de
l’adjudicatari la quantitat de 12.853,91 euros pel període comprés entre els dies 1 de
maig i 20 de juny de 2020, en el benentès que l’empresa no ha utilitzat els mitjans
personals per a unes altres finalitats durant el període de suspensió del contracte.
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació per l’import indicat, a càrrec de la
partida 226.11 232.31 0608 de l’exercici 2020 del Districte de Nou Barris. ESTABLIR
que per a la resta d’indemnitzacions parcials que s'hagin d'efectuar durant el període
de suspensió, el contractista haurà de presentar mensualment una declaració
responsable on s'especificarà, si s’escau, la variació o no dels imports i despeses
indemnitzables que s'hagin produït en el darrer període de suspensió, per tal de
procedir al seu reconeixement prèvia valoració tècnica i corresponent resolució.
NOTIFICAR el present acord a la contractista. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.

89. –

(18002185L02) RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic emès el 30 de
novembre de 2020 l’import d’indemnització a favor de la Fundació Pia Institut Pere
Tarrés d’Educació en l’Esplai, amb NIF R5800395E, per una quantitat de 22.908,42
euros, pel període de suspensió del contracte 18002185-Lot 2 que té per objecte la
gestió del Casal de Gent Gran Mossèn Clapés i Bon Pastor, comprés entre el dia 14 de
març de 2020 i el dia 12 de juliol de 2020, en concepte de despeses de personal i
despeses de manteniment de la garantia definitiva. AUTORITZAR, DISPOSAR i
RECONEIXER l'obligació per l’import indicat, a càrrec de la partida pressupostària
corresponent de l’exercici 2020 D/22611/23232 0609. NOTIFICAR la present resolució
al contractista. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

90. –

(20211004) INICIAR l'expedient per a la contractació de Gestió i dinamització dels
Casals de Gent Gran del Districte de Sant Martí: Parc del Clot, Joan Casanelles, Quatre
Cantons, Taulat-Can Saladrigas, Verneda Alta, Sant Martí, Joan Maragall, Ca l’Isidret, i
Parc Sandaru, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de
contracte 20003793, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.460.120,90 euros (IVA
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inclòs) i un valor estimat de 2.014.752,96 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 d'1.327.382,64
euros i import de l'IVA de 132.738,26 euros; i amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 378.053,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/23232 0610, un import (IVA inclòs) de 730.280,23 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232
0610, un import (IVA inclòs) de 351.787,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 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. DONAR COMPTE
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
91. –

(0823/18 (18003157-002)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el
contracte 18003157, que té per objecte Serveis d’informació, formació, atenció,
mediació de conflictes, assessorament, debat i diàleg respecte a les diferents creences
religioses i conviccions presents a Barcelona mitjançant l’Oficina d’Afers Religiosos,
adjudicat a l'empresa Fundació Privada Bayt Al-Thaqafa, amb NIF G63231476, per tal
d’incrementar el servei en 1.687,50 hores/any l’any 2021 i en 1687,50 hores/any l’any
2022, per un import màxim de 69.160,00 euros (exempt d'IVA), d'acord amb els
informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i
disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 34.580,00 euros,
IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i
pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 34.580,00 euros
a l'aplicació pressupostària D/22731/23251 0800, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost 2022. AMPLIAR l'autorització i disposició de la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 34.580,00 euros, IVA exempt, amb
càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 34.580,00 euros a l'aplicació
pressupostària D/22731/23251 0800, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient del pressupost 2021. FIXAR en 3.458,00 euros l'import del reajustament de la
garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del
contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. REQUERIR
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de departament
d'Administració de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat per a
la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

92. –

(20209201) RECONÈIXER el restabliment del desequilibri econòmic-financer de la
concessió de serveis per la gestió i explotació del centre cívic Casa Elizalde del Districte
de l’Eixample, 19C00018-20XF1003, per un import de 110.795,14 euros, a
l’adjudicatària, Calaix de Cultura, SL; amb NIF B-63033740, segons informes que
consten a l’expedient. AMPLIAR l’AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la despesa per
l’import de 110.795,14 euros a favor de Calaix de Cultura, SL, NIF B-63033740,
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adjudicatària del contracte, amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a
l’aplicació pressupostària D/48998/33711/0602. REQUERIR l'adjudicatari per tal que,
en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació,
formalitzi l’ampliació del contracte telemàticament. DONAR-NE COMPTE a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.
93. –

(20199203) RECONÈIXER el restabliment del desequilibri econòmic-financer de la
concessió de serveis per la gestió i explotació del centre cívic i casal infantil Urgell del
Districte de l’Eixample, 19C00006-20XF0994, per un import de 37.352,34 euros a
l’adjudicatària, Calaix de Cultura, SL, amb NIF B-63033740, segons informes que
consten a l’expedient. AMPLIAR l’AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la despesa per
l’import de 37.352,34 euros a favor de Calaix de Cultura,SL, NIF B-63033740,
adjudicatària del contracte, amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a
l’aplicació pressupostària D/48998/33711/0602. REQUERIR l'adjudicatari per tal que,
en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació,
formalitzi l’ampliació del contracte telemàticament. DONAR-NE COMPTE a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.

94. –

(20209203 ) RECONÈIXER el restabliment del desequilibri econòmic-financer de la
concessió de serveis per la gestió i explotació del centre cívic Casa Golferichs i espai
de fotografia Català Roca del Districte de l’Eixample, 19C00020, per un import de
56.771,17 euros, a l’adjudicatària, Calaix de Cultura, SL; amb NIF B-63033740, segons
informes que consten a l’expedient. AMPLIAR l’AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la
despesa per l’import de 56.771,17 euors a favor de Calaix de Cultura, SL, NIF B63033740, adjudicatària del contracte, amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any
2020 i a l’aplicació pressupostària D/48998/33711/0602. REQUERIR l'adjudicatari per
tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta
notificació, formalitzi l’ampliació del contracte telemàticament. DONAR-NE COMPTE a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

95. –

(20209204) RECONÈIXER el restabliment del desequilibri econòmic-financer de la
concessió de serveis per la gestió i explotació del centre Ateneu Fort Pienc i casal
infantil Fort Pienc del Districte de l’Eixample, 19C00021-20XF1000, per un import de
25.773,00 euros, a l’adjudicatària, Calaix de Cultura, SL; amb NIF B-63033740, segons
informes que consten a l’expedient. AMPLIAR l’AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la
despesa per l’import de 25.773,00 euros a favor de Calaix de Cultura, SL, NIF B63033740, adjudicatària del contracte, amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any
2020 i a l’aplicació pressupostària D/48998/33711/0602. REQUERIR l'adjudicatari per
tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta
notificació, formalitzi l’ampliació del contracte telemàticament. DONAR-NE COMPTE a
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

96. –

(20209205) RECONÈIXER el restabliment del desequilibri econòmic-financer de la
concessió de serveis per la gestió i explotació del centre cívic Cotxeres Borrell del
Districte de l’Eixample, 19C00025-20XF1001, per un import de 20.536,52 euros, a
l’adjudicatària, Trànsit Projectes, SL; amb NIF B-59489351, segons informes que
consten a l’expedient. AMPLIAR l’AUTORITZACIÓ i DISPOSICIÓ de la despesa per
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l’import de 20.536,52 euros a favor de Trànsit Projetes, SL, NIF B-59489351,
adjudicatària del contracte, amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a
l’aplicació pressupostària D/48998/33711/0602 en aquest mateix document.
REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a
la recepció d'aquesta notificació, formalitzi l’ampliació del contracte telemàticament.
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
97. –

(20199205) APROVAR la pròrroga al conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i
l’Associació Xarxa Dos Deu Millora Barri Sagrada Família, amb NIF G66160763, amb la
finalitat de prorrogar la gestió cívica Associació Xarxa Dos Deu, que instrumenta
l'atorgament de la subvenció de concessió directa, per l'execució del projecte
anomenat Pròrroga Gestió Cívica Associació Xarxa Dos Deu, per un import de
66.000,00 euros equivalent 100% del cost total del projecte que ascendeix a la
quantitat total de 66.000,00 euros i una durada fins al 31/12/2021, de conformitat
amb els articles 22.2.a i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.2 i 6.3. de la normativa general reguladora de les subvencions,
aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. CONDICIONAR la seva
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s
a l'actual. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria publica per raons d'interès públic
justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la
despesa per un import de 66.000,00 euros amb càrrec al pressupost del 2021, a favor
de l’Associació Xarxa Dos Deu Millora Barri Sagrada Família, amb NIF G66160763.
REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a partir de
la finalització de l'execució del projecte, presenti el balanç econòmic i la memòria de
funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. FACULTAR l'Im, Sr. Jordi Martí
Grau, Regidor del Districte de l'Eixample, per la signatura de l'esmentada prorroga al
conveni de gestió cívica, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.
DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Culturals i Esports.

98. –

(20199207) APROVAR la pròrroga al conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'Associació Ateneu Transformadors, amb NIF G67333120, amb la finalitat de
Prorrogar el conveni Ges.Cív. Ateneu Transformadors, que instrumenta l'atorgament
de la subvenció de concessió directa, per l'execució del projecte anomenat Pròrroga
Coveni Ges. Cí. Ateneu Trasformadors, per un import de 112.000,00 euros equivalent
97,90% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 114.400,00
euros i una durada fins al 31/12/2022, de conformitat amb els articles 22.2.a i 28 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3. de la normativa
general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de
desembre de 2010. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DECLARAR la no-inclusió en
convocatòria publica per raons d'interès públic justificades en els informes que
consten en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de
112.000,00 eruos (56.000,00 euros amb càrrec al pressupost del 2021 i 56.000,00
euros amb càrrec al pressupost del 2022), a favor d' Associació Ateneu
Transformadors, amb NIF G67333120. REQUERIR l'entitat beneficiaria per tal que, en
el termini màxim de 3 mesos a partir de la finalització de l'execució del projecte,
presenti el balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels
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fons rebuts. FACULTAR l'Im. Sr. Jordi Martí Grau, Regidor del Districte de l'Eixample,
per la signatura de l'esmentada prorroga al conveni de gestió cívica, així com la de tots
aquells documents que se'n derivin. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials,
Culturals i Esports.
99. –

(20XF0737) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir
l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de
concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Casa Elizalde, concessió número
19C00018. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 5.226,08 euros, amb
càrrec a la partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix document a Calaix de
Cultura, SL, amb NIF B63033740, en concepte de pagament a compte, per a quotes de
tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Casa Elizalde del primer trimestre de
2020, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin,
i d'acord amb la mesura de govern MO711/5998, de 27 de març de 2009. DONAR-NE
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

100. –

(20XF0775) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir
l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de
concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Cotxeres Borrell, concessió
número 15C00020. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 1.129,58 euros,
amb càrrec a la partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix document a
Trànsit Porjectes, SL, amb NIF B59489351, en concepte de pagament a compte, per a
quotes de tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Cotxeres Borrell del primer
trimestre de 2020, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que
corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern MO711/5998, de 27 de març de
2009. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

101. –

(20XF0794) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir
l'equilibri econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de
concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Sagrada Família, concessió
número 15C00024. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 4.367,16 euros,
amb càrrec a la partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix document a
Incoop, SCCL, amb NIF F60137411, en concepte de pagament a compte, per a quotes
de tallers a aturats/discapacitats al Centre Cívic Sagrada Família del primer trimestre
de 2020, sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que
corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern MO711/5998, de 27 de març de
2009. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

102. –

(20212001) APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de BarcelonaDistricte de Sants-Montjuïc i l’Associació de Veïns i Veïnes Font de la Guatlla-Magòria,
amb NIF G58300963, per a la gestió cívica de l’espai municipal Centre Cívic Font de la
Guatlla, d’acord amb el projecte de gestió presentat amb la proposta de preus
comunicats pel desenvolupament de tallers i activitats. AUTORITZAR i DISPOSAR la
despesa en concepte de subvenció per un import de 267.500,00 euros durant la
vigència del conveni, dels quals 133.750,00 euros amb càrrec a la posició
pressupostària número D/48572/33711 de l’exercici 2021 i 133.750,00 euros amb
càrrec a la posició pressupostària número D/48572/33711 de l’exercici 2022, a favor
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de l’Associació de Veïns i Veïnes Font de la Guatlla-Magòria, amb NIF G58300963,
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, per al desenvolupament del
projecte de gestió cívica de l’equipament municipal Centre Cívic Font de la Guatlla.
ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa a l’Associació de Veïns i Veïnes
Font de la Guatlla-Magòria, amb NIF G58300963, per un import de 267.500,00 euros
durant la vigència del conveni per al desenvolupament del projecte de gestió cívica
l’equipament municipal Centre Cívic Font de la Guatlla, d’acord amb els art. 22.2.c) i
28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’art. 6.2
de la normativa general de subvencions. DECLARAR, la no inclusió en procediment de
pública concurrència per les raons justificades a l’informe que consta a l’expedient.
REQUERIR l’entitat gestora per tal que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les
dependències municipals per la signatura del conveni de formalització de la gestió
cívica. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos de
la data de finalització de l’activitat, presenti justificació amb un compte justificatiu que
haurà d’incloure la memòria d’actuació i memòria justificativa del cost total del
projecte. FACULTAR, per a la seva signatura l'Im. Sr. Marc Serra i Solé, Regidor del
Districte de Sants-Montjuïc. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura
i Esports.
103. –

(20212002) APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de BarcelonaDistricte de Sants-Montjuïc i la Coordinadora d’Entitats per la Lleialtat Santsenca, amb
NIF G66881186, per a la gestió cívica de l’espai municipal Lleialtat Santsenca, d’acord
amb el projecte de gestió presentat amb la proposta de preus comunicats pel
desenvolupament de tallers i activitats. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa en
concepte de subvenció per un import de 500.000,00 euros, dels quals 250.000,00
euros amb càrrec a la posició pressupostària número D/48712/92416 del pressupost
de l’any 2021 i 250.000,00 euros amb càrrec a la posició pressupostària número
D/48712/92416 del pressupost de l’any 2022, a favor de la Coordinadora d’Entitats
per la Lleialtat Santsenca, amb NIF G66881186, condicionat a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost posterior a l’actual, per al desenvolupament del
projecte de gestió cívica de l’equipament municipal Lleialtat Santsenca. ATORGAR una
subvenció, mitjançant concessió directa a la Coordinadora d’Entitats per la Lleialtat
Santsenca, amb NIF G66881186, per un import de 500.000,00 euros durant la vigència
del conveni per al desenvolupament del projecte de gestió cívica de l’equipament
municipal Lleialtat Santsenca, d’acord amb els art. 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’art. 6.2 de la normativa
general de subvencions. DECLARAR, la no inclusió en procediment de pública
concurrència per les raons justificades a l’informe que consta a l’expedient. REQUERIR
l’entitat gestora per tal que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les
dependències municipals per la signatura del conveni de formalització de la gestió
cívica. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos de
la data de finalització de l’activitat, presenti justificació amb un compte justificatiu que
haurà d’incloure la memòria d’actuació i memòria justificativa del cost total del
projecte. FACULTAR, per a la seva signatura l'Im. Sr. Marc Serra i Solé, Regidor del
Districte de Sants-Montjuïc. DONAR-NE compte a la Comissió de de Drets Socials,
Cultura i Esports.
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104. –

(16C00009) RATIFICAR l'aixecament de la totalitat de les prestacions del contracte
núm. 16C00009 de gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, que té per
objecte la gestió i explotació de la Instal·lació Municipal del Centre Cívic Can Deu, pel
foment de la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció en el
mercat laboral, situat a la plaça Concòrdia del Districte de les Corts, amb efectes de 22
de juny de 2020, les quals havien estat suspeses parcialment d'acord amb l'establert
en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, on es va declarar l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, per no considerar-se
un contracte essencial i ser d'impossible execució. RECONÈIXER l’import de 37.536,32
euros pel restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió, a favor de l'empresa
Club Lleuresport de Barcelona, amb NIF G60320132, pel període de suspensió de
l’execució comprès entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 21 de juny de 2020
(ambdós inclosos), d’acord amb l’article 290 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, l’article 34.4 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març,
de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del
COVID-19, així com l’article 8.3 del Decret d’alcaldia del 23 de març (modificat i refós
pel Decret d’Alcaldia de 8 d’abril) pel qual s’establien mesures i criteris addicionals en
la contractació del sector públic municipal; tot això condicionat a la liquidació
definitiva del contracte a la seva finalització. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER
l'obligació per un import de 37.536,32 euros, a càrrec de la partida 22611 33711 0604
de l’exercici pressupostari de l’any 2020. NOTIFICAR el present acord al concessionari.
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

105. –

(18C00002) RATIFICAR l'aixecament de la totalitat de les prestacions del contracte
núm. 18C00002 de gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, que té per
objecte la gestió i explotació de la Instal·lació Municipal del Centre Cívic Joan Oliver
“Pere Quart”, amb mesures de contractació pública sostenible, situat al carrer
Comandant Benítez núm. 6 del districte de les Corts, amb efectes de 22 de juny de
2020, les quals havien estat suspeses parcialment d'acord amb l'establert en el Reial
decret 463/2020, de 14 de març, on es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, per no considerar-se un contracte
essencial i ser d'impossible execució. RECONÈIXER l’import de 69.282,86 euros pel
restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió, a favor de l'empresa Club
Lleuresport de Barcelona amb NIF G60320132, pel període de suspensió de l’execució
comprès entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 21 de juny de 2020 (ambdós
inclosos), d’acord amb l’article 290 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, l’article 34.4 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, així
com l’article 8.3 del Decret d’alcaldia del 23 de març (modificat i refós pel Decret
d’Alcaldia de 8 d’abril) pel qual s’establien mesures i criteris addicionals en la
contractació del sector públic municipal; tot això condicionat a la liquidació definitiva
del contracte a la seva finalització. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació
per un import de 69.282,86 euros, a càrrec de la partida 22611 33711 0604 de
l’exercici pressupostari de l’any 2020. NOTIFICAR la present resolució al concessionari.
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

CCM 1/21 DSocials

28/51

106. –

(16C00002) RATIFICAR l'aixecament de la totalitat de les prestacions del contracte
núm. 16C00002 de gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, que té per
objecte la gestió i explotació de la Instal·lació Municipal del Centre Cívic Josep Maria
Trias i Peitx, pel foment de la contractació de persones amb dificultats particulars
d’inserció en el mercat laboral, situat al carrer Riera Blanca núm. 1-3 del Districte de
les Corts, amb efectes de 22 de juny de 2020, les quals havien estat suspeses
parcialment d'acord amb l'establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, on es
va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19, per no considerar-se un contracte essencial i ser d'impossible execució.
RECONÈIXER l’import de 39.923,96 euros pel restabliment de l’equilibri econòmic de
la concessió, a favor de l'empresa Club Lleuresport de Barcelona amb NIF G60320132,
pel període de suspensió de l’execució comprès entre el dia 14 de març de 2020 i el
dia 21 de juny de 2020 (ambdós inclosos), d’acord amb l’article 290 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l’article 34.4 del Reial decret llei
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte
econòmic i social del COVID-19, així com l’article 8.3 del Decret d’alcaldia del 23 de
març (modificat i refós pel Decret d’Alcaldia de 8 d’abril) pel qual s’establien mesures i
criteris addicionals en la contractació del sector públic municipal; tot això condicionat
a la iquidació definitiva del contracte a la seva finalització. AUTORITZAR, DISPOSAR i
RECONEIXER l'obligació per un import de 39.923,96 euros, a càrrec de la partida
22611 33711 0604 de l’exercici pressupostari de l’any 2020. NOTIFICAR el present
acord al concessionari. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

107. –

(20XF0438 ADO) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir
l'equilibri econòmic financer de la concessió número 16C00009 que té per objecte la
gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, de la gestió i explotació del
Centre Cívic Can Deu, en compliment de la mesura de govern MO711/5998, de 27 de
març de 2009, modificada a partir de l'1 de gener de 2012 i de l'Ordenança Municipal
de Preus Públics 2020, corresponent a la subvenció de les activitats formatives de la
quota ordinària dels Centres Cívics per als ciutadans en situació d'atur (50%) i per a les
persones amb discapacitat (50% al 75%), corresponents a l'any 2020 (1r trimestre i 2n
semestre de 2020). AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa en la quantitat de
3.522,54 euros amb càrrec al Pressupost i partida 0604 4898 33711 del pressupost de
l'Ajuntament de l'any 2020, a favor del Club Lleuresport de Barcelona, amb NIF
G60320132. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

108. –

(20XF0439 ADO) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir
l'equilibri econòmic financer de la concessió número 18C00002 que té per objecte la
gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, de la gestió i explotació del
Centre Joan Oliver "Pere Quart", corresponent a l'obertura extraordinària del centre
cívic del mes d'agost de 2020 per donar suport al casal d'estiu de l'Institut Municipal
de Persones amb Discapacitat (IMP) dins la Mesura de Govern del Pla extraordinari
d'activitat d'estudi per a infants i adolescents per front a l'impacte de la Covid-19, i en
compliment de la clàusula 17 dels Plecs de clàusules administratives particulars de la
concessió on s'estableix que el concessionari té dret a obtenir una compensació
econòmica per tal que es mantingui l'equilibri econòmic de la concessió, en els casos
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en què es produeixi qualsevol de les circumstàncies a què fan referència els apartats 2
i 4 de l'article 290 de la LCSP. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa en la
quantitat de 4.353,16 euros amb càrrec al Pressupost i partida 0604 4898 33711 del
pressupost de l'Ajuntament de l'any 2020, a favor del Club Lleuresport de Barcelona,
amb NIF G60320132. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
109. –

(20XF0439 ADO ) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir
l'equilibri econòmic financer de la concessió número 18C00002 que té per objecte la
gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, de la gestió i explotació del
Centre Joan Oliver "Pere Quart", en compliment de la mesura de govern MO711/5998
de 27 de març de 2009 modificada a partir de l'1 de gener de 2012 i de l'Ordenança
Municipal de Preus Públics 2020, corresponent a la subvenció de les activitats
formatives de la quota ordinària dels Centres Cívics per als ciutadans en situació d'atur
(50%) i per a les persones amb discapacitat (50% al 75%), corresponents a l'any 2020
(1r trimestre i 2n semestre de 2020). AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa en
la quantitat de 4.177,08 euros amb càrrec al Pressupost i partida 0604 4898 33711 del
pressupost de l'Ajuntament de l'any 2020, a favor del Club Lleuresport de Barcelona,
amb NIF G60320132. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

110. –

(20XF0440 ADO) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir
l'equilibri econòmic financer de la concessió número 16C00002 que té per objecte la
gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, de la gestió i explotació del
Centre Trias i Peitx, en compliment de la mesura de govern MO711/5998, de 27 de
març de 2009, modificada a partir de l'1 de gener de 2012 i de l'Ordenança Municipal
de Preus Públics 2020, corresponent a la subvenció de les activitats formatives de la
quota ordinària dels Centres Cívics per als ciutadans en situació d'atur (50%) i per a les
persones amb discapacitat (50% al 75%), corresponents a l'any 2020 (1r trimestre i 2n
semestre de 2020), Centre Cívic Trias i Peitx. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la
despesa en la quantitat de 3.035,16 euros amb càrrec al Pressupost i partida 0604
4898 33711 del pressupost de l'Ajuntament de l'any 2020, a favor del Club Lleuresport
de Barcelona, amb NIF G60320132. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

111. –

(264/2018) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data
05.12.2020 l'import d'indemnització a favor de CALAIX DE CULTURA, SL amb NIF
B63033740 per la quantitat de 7.897,47 euros pel període de suspensió de l’activitat
del CC Vázquez Montalbán, CC L’Elèctric i el Casal de Barri Can Rectoret, comprés
entre el dia 14.03.2020 i el dia 30.04.2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER
L'OBLIGACIÓ per l'import indicat, a càrrec de l'aplicació pressupostària
D/22611/33711 0605 de l'exercici 2020. NOTIFICAR el present acord al contractista.
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

112. –

(264/2018) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès el 05.12.2020
l'import d'indemnització a favor de Calaix de Cultura, SL, amb NIF B63033740, per la
quantitat de 4.171,39 euros pel període de suspensió de l’activitat del CC Vázquez
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Montalbán, CC L’Elèctric i el Casal de Barri Can Rectoret comprés entre l'1.06.2020 i el
30.06.2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a
càrrec de l'aplicació pressupostària D/22611/33711 0605 de l'exercici
2020. NOTIFICAR el present acord al contractista. DONAR-NE COMPTE a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.
113. –

(264/2018) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès el 05.12.2020
l'import d'indemnització a favor de Calaix de Cultura, SL, amb NIF B63033740, per la
quantitat de 2.910,61 euros pel període de suspensió de l’activitat del CC Vázquez
Montalbán, comprés entre l'1.07.2020 i el 31.07.2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i
RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de l'aplicació pressupostària
D/22611/33711 0605 de l'exercici 2020. NOTIFICAR el present acord al contractista.
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

114. –

(264/2018) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès el 05.12.2020
l'import d'indemnització a favor de Calaix de Cultura, SL, amb NIF B63033740, per la
quantitat de 2.910,21 euros pel període de suspensió de l’activitat del CC Vázquez
Montalbán, comprés entre l'1.08.2020 i el 31.08.2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i
RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de l'aplicació pressupostària
D/22611/33711 0605 de l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al
contractista. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

115. –

(50000/17 ) ACORDAR LA CONTINUÏTAT del servei relatiu a la gestió i explotació del
centre cívic Sarrià del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, per el període comprès entre
l'1 de gener de 2021 i el 31 de març de 2021 o fins a la formalització del nou contracte
si aquesta es produeix abans del 31 de març de 2021, inclòs en el contracte núm.
16C0021 que té per objecte la gestió i explotació del centre cívic Sarrià del Districte de
Sarrià-Sant Gervasi, adjudicat en data 15 de desembre de 2016. AMPLIAR L'
AUTORITZACIO I DISPOSICIO DE DESPESA per un import de 64.971,25 euros, en
concepte de subvenció màxima per tal de garantir l’equilibri econòmic-financer de la
concessió, i amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021 i partida pressupostària
D/48998/33711, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de l’exercici 2021, i DISPOSAR-LA a favor de QSL SERVEIS CULTURALS SLU
amb NIF núm. B60641925. REQUERIR a l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim
de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, formalitzi la continuïtat
del contracte. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

116. –

(50001/17 ) ACORDAR LA CONTINUÏTAT del servei relatiu a la gestió i explotació del
centre cívic Vil.la Florida del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, per el període comprès
entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de març de 2021 o fins a la formalització del nou
contracte si aquesta es produeix abans del 31 de març de 2021, inclòs en el contracte
núm. 16C0026, que té per objecte la gestió i explotació del centre cívic Vil.la Florida
del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, adjudicat en data 20 de desembre de 2016.
AMPLIAR L' AUTORITZACIO I DISPOSICIO DE DESPESA per un import de
61.336,25 euros, en concepte de subvenció màxima per tal de garantir l’equilibri
econòmic-financer de la concessió, i amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021 i
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partida pressupostària D/48998/33711, condicionada a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost de l’exercici 2021, DISPOSAR-LA a favor de QSL SERVEIS
CULTURALS SLU amb NIF núm. B60641925. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, formalitzi
la continuïtat del contracte. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
117. –

(50007/17 ) ACORDAR LA CONTINUÏTAT del servei relatiu a la gestió i explotació del
centre cívic Can Castelló, dels casals de gent gran de Can Castelló, Can Fàbregas i Sant
Ildefons i del programa de dinamització de gent gran del Districte de Sarrià-Sant
Gervasi, per el període comprès entre l'1 de gener de 2021 i el 30 d’abril de 2021 o
fins a la formalització del nou contracte si aquesta es produeix abans del 30 d’abril de
2021, inclòs en el contracte núm. 17C0003, que té per objecte la gestió, dinamització i
coordinació dels casals de gent gran de Can Castelló, Can Fàbregas i Sant Ildefons, del
programa de Dinamització de Gent Gran del Districte de Sarrià-Sant Gervasi i del
Centre Cívic Can Castelló, adjudicat en data 30 de març de 2017. AMPLIAR L'
AUTORITZACIO I DISPOSICIO DE DESPESA per un import de 140.064,72 euros, en
concepte de subvenció màxima per tal de garantir l’equilibri econòmic-financer de la
concessió, i amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021 i partida pressupostària
D/48998/23232, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de l’exercici 2021, i DISPOSAR-LA a favor de ESPORT 3 SERVEIS
ALTERNATIUS, SL amb NIF núm, B62068713. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, en el
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, formalitzi
la continuïtat del contracte. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

118. –

(20000561-001) ALLIBERAR l'autorització i disposició de la despesa del contracte
20000561-001 que té per objecte la gestió del Casal de Barri i ludoteca Vall d'Hebron Can Travi, per un import de 73.562,50 euros, IVA inclòs, adjudicat a l'empresa
Iniciatives i Programes, SL (NIF B59545913), amb càrrec a l'exercici pressupostari de
l'any 2020, i a l'aplicació pressupostària D/22719/92416 0607, pel període no executat
de l'1 d'agost al 3 de desembre de 2020. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió
de drets socials, cultura i esports.

119. –

(16004298-002) RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic emès el 20 de
novembre de 2020, relatiu al contracte de serveis per la direcció, promoció,
dinamització i organització de les activitats de caire cultural, artístic i sociocultural del
Centre Cívic Teixonera, número contracte 16004298, l’import d’indemnització a favor
del contractista QSL Serveis Culturals, SLU, amb NIF B60641925, la quantitat de
7.318,36 euros pel període comprés entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 21 de juny
de 2020. Aquesta indemnització inclou tot el període de suspensió parcial del
contracte. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació per l’import indicat, a
càrrec de la partida pressupostària D/22611/33711 del pressupost del Districte de
l’any 2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR COMPTE d'aquest
acord a la Comissió de drets socials, cultura i esports.
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120. –

(16005717) RATIFICAR la suspensió parcial del contracte núm. 16005717, adjudicat a
Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials SL, amb CIF B59960526, que té per
objecte la direcció, gestió i animació dels programes de dinamització sociocultural del
centre cívic Matas i Ramis, des del dia 14 de març de 2020 inclòs i fins la data de
l’aixecament de la suspensió, de conformitat amb l’acta de suspensió parcial del
contracte de 19 d’abril de 2020. RATIFICAR l'aixecament de la suspensió del contracte
núm. 16005717, adjudicat a Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials SL, amb CIF
B59960526, que té per objecte la direcció, gestió i animació dels programes de
dinamització sociocultural del centre cívic Matas i Ramis, des del dia 22 de juny de
2020 de conformitat amb l’acta d’aixecament de la suspensió del contracte amb
número 16005717 i amb la documentació presentada de seguretat i salut pública que
s’acompanya a la mateixa acta. NOTIFICAR la present resolució al contractista.
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

121. –

(16005717-002) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès el 2 de
desembre de 2020 l'import d'indemnització parcial a favor de PROGESS, Projectes i
Gestió de Serveis Socials SL, amb CIF B59960526, per la suspensió del contracte
número 16005717, que té per objecte la direcció, gestió i animació dels programes de
dinamització sociocultural del Centre Cívic Matas i Ramis, per la quantitat de 2.702,96
euros pel període comprés entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 31 de maig de
2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec
de la partida D/22611/33711 de l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al
contractista. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

122. –

(18002495L01-002) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès l'1 de
desembre de 2020 l'import d'indemnització a favor de Incoop SCCL, amb NIF
F60137411, per la suspensió del contracte número 18002495L01, que té per objecte
la gestió integral i l’administració de les ludoteques Arimel i el Galliner del Districte
d’Horta-Guinardó, per la quantitat de 12.127,16 euros pel període comprés entre el
dia 14 de març de 2020 i el dia 28 de juny de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i
RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la partida 22611/23212 de
l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR COMPTE a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

123. –

(19000186-001) RATIFICAR la suspensió parcial del contracte núm. 19000186
adjudicat a Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials SL, amb CIF B59960526, que
té per objecte l’organització i la dinamització del centre cívic Guinardó, des del dia 14
de març de 2020 inclòs i fins la data de l’aixecament de la suspensió, de conformitat
amb l’acta de suspensió parcial del contracte de 19 d’abril de 2020. RATIFICAR
l'aixecament de la suspensió del contracte núm. 19000186 adjudicat a Progess,
Projectes i Gestió de Serveis Socials SL, amb CIF B59960526, que té per objecte
l’organització i la dinamització del centre cívic Guinardó, des del dia 28 de juny de
2020 de conformitat amb l’acta d’aixecament de la suspensió del contracte amb
número 19000186-001 i amb la documentació presentada de seguretat i salut pública
que s’acompanya a la mateixa acta. NOTIFICAR la present resolució al contractista.
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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124. –

(19000186-001) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès l'1 de
desembre de 2020 l'import d'indemnització parcial a favor de Progess, Projectes i
Gestió de Serveis Socials SL, amb CIF B59960526, amb NIF B60641925, per la
suspensió del contracte número 19000186, que té per objecte l’organització i la
dinamització del Centre Cívic Guinardó, al Districte d’Horta-Guinardó, per la quantitat
de 5.099,28 euros pel període comprés entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 31 de
maig de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a
càrrec de la partida D/22719/33711 0607 de l'exercici 2020. NOTIFICAR la present
resolució al contractista. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

125. –

(19000863-001) RATIFICAR la suspensió parcial del contracte de serveis 19000863,
que té per objecte la gestió, la direcció, la promoció, la dinamització i l’organització de
les activitats de caire cultural, artístic, de lleure i sociocultural del Centre Cívic Casa
Groga i de la Ludoteca Casa Groga, adjudicat a l’empresa QSL, Serveis Culturals, SLU,
amb CIF B60641925, des del 14 de març de 2020 inclòs i fins a l’aixecament d’aquesta,
de conformitat amb l’acta de suspensió parcial del contracte de 19 d’abril de 2020.
RATIFICAR l'aixecament de la suspensió parcial del contracte de serveis 19000863, que
té per objecte la gestió, la direcció, la promoció, la dinamització i l’organització de les
activitats de caire cultural, artístic, de lleure i sociocultural del Centre Cívic Casa Groga
i de la Ludoteca Casa Groga, adjudicat a l’empresa QSL, Serveis Culturals, SLU, amb CIF
B60641925, de conformitat amb l’acta d’aixecament de la suspensió del contracte de
22 de juny de 2020, i amb la documentació presentada de seguretat i salut pública
que s’acompanya a la mateixa acta. NOTIFICAR la present resolució al
contractista. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

126. –

(19000863-001) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès l'1 de
desembre de 2020 l'import d'indemnització a favor de QSL, Serveis Culturals, SLU,
amb CIF B60641925, per la suspensió del contracte número 19000863, que té per
objecte la gestió, la direcció, la promoció, la dinamització i l’organització de les
activitats de caire cultural, artístic, de lleure i sociocultural del Centre Cívic Casa Groga
i de la Ludoteca Casa Groga, per la quantitat de 10.303,65 euros pel període comprés
entre el 14 de març de 2020 i el 21 de juny de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i
RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/33711 de
l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR COMPTE a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

127. –

(19010010/19003502-001) ESTABLIR la suspensió parcial del contracte núm.
19003502 que té per objecte la gestió del Centre Cívic Zona Nord, Casal de Barri Torre
Baró i Casal de Barri Vallbona, 2019-2021 amb mesures de contractació pública
sostenible, a favor de l’empresa Trànsit Projectes, SL amb NIF núm. B-59489351, des
del dia 14 de març inclòs i fins el dia 20 de juny de 2020, data en què s’acorda la
finalització de la suspensió del contracte. NOTIFICAR la present resolució al
contractista. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

CCM 1/21 DSocials

34/51

128. –

(19010010/19003502-001) RATIFICAR el contingut de l’acta signada el 20 de juny de
2020 per part de l’Ajuntament de Barcelona i l’empresa adjudicatària Trànsit
Projectes, SL amb NIF núm. B-59489351, mitjançant la qual s’aixeca la suspensió
establerta des del 14 de març de 2020 del contracte núm. 19003502-001, que té per
objecte la Gestió del Centre Cívic Zona Nord, Casal de Barri Torre Baró i Casal de Barri
Vallbona, 2019-2021, amb mesures de contractació pública sostenible, reprenent-se a
partir d’aquesta data l’execució del contracte, que fineix el 31 de desembre de 2021,
data en la qual s’hauran executat la totalitat de les prestacions objecte del contracte.
RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic signat el 30 d’octubre de 2020, pel
Cap del departament de Recursos Interns del Districte i per la responsable del
contracte, respectivament, l’import d’indemnització parcial a favor de l’empresa
adjudicatària la quantitat de 25.787,00 euros pel període comprés entre el dia 14 de
març de 2020 i el dia 19 de juny de 2020, en el benentès que l’empresa no ha utilitzat
els mitjans personals per a unes altres finalitats durant el període de suspensió del
contracte. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació per l’import indicat, a
càrrec de la partida 226.11 337.11 0608 de l’exercici 2020 del Districte de Nou Barris.
ESTABLIR que per a la resta d’indemnitzacions parcials que s'hagin d'efectuar durant
el període de suspensió, el contractista haurà de presentar mensualment una
declaració responsable on s'especificarà, si s’escau, la variació o no dels imports i
despeses indemnitzables que s'hagin produït en el darrer període de suspensió, per
tal de procedir al seu reconeixement prèvia valoració tècnica i corresponent resolució.
NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.

129. –

(18010198/18005175-002) RATIFICAR el contingut de l’acta signada el 20 de juny de
2020 per part de l’Ajuntament de Barcelona i l’empresa adjudicatària Esport 3 Serveis
Alternatius, SL amb NIF B-62068713, mitjançant la qual s’aixeca la suspensió
establerta des del 14 de març de 2020, del contracte núm. 18005175-002, que té per
objecte la Gestió i dinamització del Centre Cívic Torre Llobeta, amb mesures de
contractació pública sostenible, reprenent-se a partir d’aquesta data l’execució del
contracte, que fineix el 25 de març de 2021, data en la qual s’hauran executat la
totalitat de les prestacions objecte del contracte. RECONÈIXER, de conformitat amb
l’informe tècnic signat el 2 i el 7 d’octubre de 2020, pel Cap del departament de
Recursos Interns del Districte i per la responsable del contracte, respectivament,
l’import d’indemnització parcial a favor de l’adjudicatària la quantitat de 3.234,89
euros pel període comprés entre els dies 1 de maig i 20 de juny de 2020, en el
benentès que l’empresa no ha utilitzat els mitjans personals per a unes altres finalitats
durant el període de suspensió del contracte. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER
l'obligació per l’import indicat, a càrrec de la partida 226.11 337.11 0608 de l’exercici
2020 del Districte de Nou Barris. ESTABLIR que per a la resta d’indemnitzacions
parcials que s'hagin d'efectuar durant el període de suspensió, el contractista haurà
de presentar mensualment una declaració responsable on s'especificarà, si s’escau, la
variació o no dels imports i despeses indemnitzables que s'hagin produït en el darrer
període de suspensió, per tal de procedir al seu reconeixement prèvia valoració
tècnica i corresponent resolució. NOTIFICAR la present resolució al contractista.
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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130. –

(20XC0273/20S08752) APROVAR el conveni de gestió cívica de l'equipament municipal
Casal de Barri Ton i Guida (núm. 20XC0273), ubicat al carrer Romaní, 6, entre
l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i la Plataforma d’Entitats de
Roquetes, amb NIF V64454309, amb la finalitat del desenvolupament del Projecte
d'activitats al Casal de Barri Ton i Guida, pel període de l'1 de gener de 2021 fins al 31
de desembre de 2022, que instrumenta l’atorgament de la subvenció mitjançant
concessió directa i prevista nominativament al pressupost. AUTORITZAR I DISPOSAR la
despesa per un import total de 325.774,00 euros, dels quals 162.887,00 euros amb
càrrec a l'aplicació pressupostària D/487.76/337.11/06.08 del pressupost de l'any
2022 i l'import de 162.887,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/487.76/337.11/06.08 del pressupost de l'any 2021, a favor de l'entitat Plataforma
d’Entitats de Roquetes, amb NIF V64454309, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost posterior a l’actual per subvencionar l'execució
del projecte esmentat. ATORGAR la subvenció per un import total de 325.774,00
euros, equivalent al 87,06% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat
total de 374.174,00 euros, amb una durada de dos anys, fins al 31 de desembre de
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 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. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un
termini no superior a 3 mesos, a comptar des de la finalització anual del projecte
subvencionat, presenti el balanç econòmic, la memòria de funcionament d’aquesta,
justificació dels fons rebuts i informe d'auditoria en els termes fixats en el conveni.
FACULTAR l'lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor del Districte de Nou Barris, de
l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de
tots aquells documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

131. –

(20XC0281/20S08754) APROVAR el conveni de gestió cívica de l'equipament municipal
Casal de Barri Prosperitat (núm. 20XC0281), ubicat a la plaça Àngel Pestanya, núm. 1,
entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i La Prosperitat Cultura en
Acció 2, amb NIF G64781123, amb la finalitat del desenvolupament del Projecte
d'activitats al Casal de Barri Prosperitat, pel període de l'1 de gener de 2021 fins al 31
de desembre de 2022, que instrumenta l’atorgament de la subvenció mitjançant
concessió directa i prevista nominativament al pressupost. AUTORITZAR i DISPOSAR la
despesa per un import total de 571.336,00 euros, dels quals 285.668,00 euros amb
càrrec a l'aplicació pressupostària D/486.27/337.11/06.08 del pressupost de l'any
2022 i l'import de 285.668,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/486.27/337.11/06.08 del pressupost de l'any 2021, a favor de l'entitat La
Prosperitat Cultura en Acció 2, amb NIF G64781123, condicionat a l'existència de
crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l’actual per subvencionar
l'execució del projecte esmentat. ATORGAR la subvenció per un import total de
571.336,00 euros, equivalent al 85,87% del cost total del projecte que ascendeix a la
quantitat total de 665.336,00 euros, amb una durada de dos anys, fins al 31 de
desembre de 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 i 6.3. de la normativa general
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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. REQUERIR a l'entitat
beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del la
finalització anual del projecte subvencionat, presenti el balanç econòmic, la memòria
de funcionament d’aquesta, justificació dels fons rebuts i informe d'auditoria en els
termes fixats en el conveni. FACULTAR l'lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor
del Districte de Nou Barris, de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de
l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. DONARNE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
132. –

(20XC0288/20S08756) APROVAR el conveni de gestió cívica de l'equipament municipal
Casal de Barri La Cosa Nostra (núm. 20XC0288), ubicat al carrer Beret, 11, entre
l’Ajuntament de Barcelona- Districte de Nou Barris i l'Associació sociocultural La Cosa
Nostra, amb NIF G63341192, amb la finalitat del desenvolupament del Projecte
d'activitats al Casal de Barri La Cosa Nostra, pel període de l'1 de gener de 2021 fins al
31 de desembre de 2022, que instrumenta l’atorgament de la subvenció mitjançant
concessió directa i prevista nominativament al pressupost. AUTORITZAR I DISPOSAR la
despesa per un import total de 295.002,00 euros, dels quals 147.501,00 euros amb
càrrec a l'aplicació pressupostària D/487.73/337.11/06.08 del pressupost de l'any
2022 i l'import de 147.501,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/487.73/337.11/06.08 del pressupost de l'any 2021, a favor de l'entitat Associació
sociocultural La Cosa Nostra, amb NIF G63341192, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost posterior a l’actual per subvencionar l'execució
del projecte esmentat. ATORGAR la subvenció per un import total de 295.002,00
euros, equivalent al 89,12% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat
total de 330.991,48 euros, amb una durada de dos anys, fins al 31 de desembre de
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 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. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un
termini no superior a 3 mesos, a comptar des de la finalització anual del projecte
subvencionat, presenti el balanç econòmic, la memòria de funcionament d’aquesta,
justificació dels fons rebuts i informe d'auditoria en els termes fixats en el conveni.
FACULTAR l'lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor del Districte de Nou Barris, de
l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de
tots aquells documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

133. –

(20XC0290/20S08757) APROVAR el conveni de gestió cívica de l'equipament municipal
Ateneu Popular Nou Barris (núm. 20XC0290), ubicat al carrer Portlligat, 1-31, entre
l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i el Bidó de Nou Barris, amb NIF
G58327289, amb la finalitat del desenvolupament del Projecte d'activitats a l’Ateneu
Popular Nou Barris, pel període de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de
2022, que instrumenta l’atorgament de la subvenció mitjançant concessió directa i
prevista nominativament al pressupost. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un
CCM 1/21 DSocials

37/51

import total de 599.010,00 euros, dels quals 299.505,00 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària D/487.74/337.11/06.08 del pressupost de l'any 2022 i l'import de
299.505,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/487.74/337.11/06.08 del
pressupost de l'any 2021, a favor de l'entitat Bidó de Nou Barris, amb NIF G58327289,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a
l’actual per subvencionar l'execució del projecte esmentat. ATORGAR la subvenció per
un import total de 599.010,00 euros, equivalent al 36,85% del cost total del projecte
que ascendeix a la quantitat total d'1.625.279,30 euros, amb una durada de dos anys,
fins al 31 de desembre de 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 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. REQUERIR
l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des
del la finalització anual del projecte subvencionat, presenti el balanç econòmic, la
memòria de funcionament d’aquesta, justificació dels fons rebuts i informe
d'auditoria en els termes fixats en el conveni. FACULTAR l'lm. Sr. Francesc Xavier
Marcé Carol, Regidor del Districte de Nou Barris, de l'Ajuntament de Barcelona, per a
la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n
derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
134. –

(20XC0297/20S08758) APROVAR el conveni de gestió cívica de l'equipament municipal
Centre Cívic Can Basté (núm. 20XC0297), ubicat al carrer passeig Fabra i Puig, 274-276,
entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i l’entitat Turó Acció
Sociocultural (TASC), amb NIF G63695381, amb la finalitat del desenvolupament del
Projecte d'activitats al Centre Cívic Can Basté, pel període de l'1 de gener de 2021 fins
al 31 de desembre de 2022, que instrumenta l’atorgament de la subvenció mitjançant
concessió directa i prevista nominativament al pressupost. AUTORITZAR i DISPOSAR la
despesa per un import total de 441.776,00 euros, dels quals 231.138,00 euros amb
càrrec a l'aplicació pressupostària D/487.75/337.11/06.08 del pressupost de l'any
2022 i l'import de 210.638,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/487.75/337.11/06.08 del pressupost de l'any 2021, a favor de l'entitat Turó Acció
Sociocultural (TASC), amb NIF G63695381, condicionat a l'existència de crèdit adequat
i suficient en el pressupost posterior a l’actual per subvencionar l'execució del
projecte esmentat. ATORGAR la subvenció per un import total de 441.776,00 euros,
equivalent al 65,08% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de
678.800,00 euros, amb una durada de dos anys, fins al 31 de desembre de 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 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. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un
termini no superior a 3 mesos, a comptar des de la finalització anual del projecte
subvencionat, presenti el balanç econòmic, la memòria de funcionament d’aquesta,
justificació dels fons rebuts i informe d'auditoria en els termes fixats en el conveni.
FACULTAR l'Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor del Districte de Nou Barris,
de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de
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tots aquells documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
135. –

(20XC0342/20S08763) APROVAR el conveni de gestió cívica de l'equipament municipal
La Masia de la Guineueta (núm. 20XC0342), ubicat a la plaça Ca n’Ensenya, núm. 4,
entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i l’entitat La Masia de la
Guineueta Associació de Lleure, amb NIF G60433364, amb la finalitat del
desenvolupament del Projecte d'activitats a La Masia de la Guineueta, pel període de
l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2022, que instrumenta l’atorgament
de la subvenció mitjançant concessió directa i prevista nominativament al pressupost.
AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import total de 236.452,00 euros, dels
quals
118.226,00
euros
amb
càrrec
a
l'aplicació
pressupostària
D/487.77/232.12/06.08 del pressupost de l'any 2022 i l'import de 118.226,00 euros
amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/487.77/232.12/06.08 del pressupost de l'any
2021, a favor de l'entitat La Masia de la Guineueta Associació de Lleure, amb NIF
G60433364, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
posterior a l’actual per subvencionar l'execució del projecte esmentat. ATORGAR la
subvenció per un import total de 236.452,00 euros, equivalent al 52,93% del cost total
del projecte que ascendeix a la quantitat total de 446.709,62 euros, amb una durada
de dos anys, fins al 31 de desembre de 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 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. REQUERIR
l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des
de la finalització anual del projecte subvencionat, presenti el balanç econòmic, la
memòria de funcionament d’aquesta, justificació dels fons rebuts i informe
d'auditoria en els termes fixats en el conveni. FACULTAR l'lm. Sr. Francesc Xavier
Marcé Carol, Regidor del Districte de Nou Barris, de l'Ajuntament de Barcelona, per a
la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n
derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

136. –

(20XC0345/20S08762) APROVAR el conveni de gestió cívica de l'equipament municipal
Ateneu La Bòbila de Porta (núm. 20XC0345), ubicat a la plaça Sóller, núm. 1, entre
l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i l’entitat Federació Transforma
Porta, amb NIF G66431131, amb la finalitat del desenvolupament del Projecte
d'activitats a l’Ateneu La Bòbila de Porta, pel període de l'1 de gener de 2021 fins al 31
de desembre de 2022, que instrumenta l’atorgament de la subvenció mitjançant
concessió directa i prevista nominativament al pressupost. AUTORITZAR i DISPOSAR la
despesa per un import total de 233.832,00 euros, dels quals 116.916,00 euros amb
càrrec a l'aplicació pressupostària D/487.72/337.11/06.08 del pressupost de l'any
2022 i l'import de 116.916,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/487.72/337.11/06.08 del pressupost de l'any 2021, a favor de l'entitat Federació
Transforma Porta, amb NIF G66431131, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost posterior a l’actual per subvencionar l'execució del projecte
esmentat. ATORGAR la subvenció per un import total de 233.832,00 euros, equivalent
al 85,80% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 272.532,00
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euros, amb una durada de dos anys, fins al 31 de desembre de 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 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. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no
superior a 3 mesos, a comptar des de la finalització anual del projecte subvencionat,
presenti el balanç econòmic, la memòria de funcionament d’aquesta, justificació dels
fons rebuts i informe d'auditoria en els termes fixats en el conveni. FACULTAR l'lm. Sr.
Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor del Districte de Nou Barris, de l'Ajuntament de
Barcelona, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells
documents que se'n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura
i Esports.
137. –

(19005634) ADJUDICAR el contracte núm. 19005634, que té per objecte el Servei de
promoció de la convivència en l’Espai Públic i les comunitats veïnals del Districte de
Sant Andreu a l’Ajuntament de Barcelona, 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 313.835,93 euros (IVA 0%).
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 85.704,44 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15343 0609; un
import (IVA inclòs) de 171.408,90 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/15343 0609; un import (IVA inclòs) de 56.722,59
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/15343 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 15.691,80 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a
responsable del contracte a la Sra. Maria Bécares, Tècnica de prevenció i civisme.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

138. –

(19005634) ALLIBERAR la quantitat de 36.640,76 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 19005634 que té per objecte el Servei de promoció
de la convivència en l’Espai Públic i les comunitats veïnals del Districte de Sant Andreu
a l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, el qual
ha estat adjudicat a l'empresa Fundació Pere Tarrés, amb NIF R5800395E, i retornar-lo
a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 10.006,11 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/15343 0609; un import (IVA inclòs) de 20.012,21
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/15343 0609; un import (IVA inclòs) de 6.622,44 euros a l'exercici
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pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15343 0609.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
139. –

(20204016) APROVAR la modificació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
de Barcelona – districte de Sant Martí i la Federació d’Entitats del Clot - Camp de
l’Arpa, amb NIF G 58 293 150, per a la gestió cívica del Centre Cultural la Farinera del
Clot aprovat per la Comissió de Govern el passat 3 de desembre de 2020 (afegir a la
clàusula 5.1 l’apartat “e) sol·licitar un espai de seguiment i comunicació estable amb el
districte per tal de poder actualitzar les necessitats que permeti optimitzar la gestió a
partir de l’adaptació del present conveni a les noves situacions, sempre que sigui
possible”, a la clàusula 6.1 l’apartat “f) Analitzar conjuntament amb l’entitat gestora
noves necessitats i valorar la seva idoneïtat, donant la resposta més adient a cada
nova situació” i a la clàusula 6.2 els apartats “c) Assumir les despeses econòmiques de
telefonia, centraleta i fotocopiadores” i “g) Assumir les despeses econòmiques
derivades de l’auditoria”) d’acord amb l’ informe de 18 de desembre de 2020 de la
Cap del departament de recursos interns inclòs en l’expedient. REQUERIR l'entitat
gestora per a que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències
municipals per la signatura del conveni de formalització de la gestió cívica.

140. –

(20200067) ADJUDICAR el contracte núm. 20001649, que té per objecte el Servei per
a la gestió, impuls i dinamització del Centre de Recursos de Drets Humans (CRDH) a la
ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible a l'empresa
Novact, amb NIF G62083357, 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 460.095,30 euros IVA inclòs, dels quals 380.244,05 euros
corresponen al preu net i 79.851,25 euros a l'IVA (21%). DISPOSAR a favor de
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 109.979,64 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23252 0200; un import (IVA inclòs) de 120.068,01
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23252 0200; un import (IVA inclòs) de 230.047,65 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23252 0200.
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos posteriors a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en
19.012,20 euros; i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR
el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització,
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Aida Guillen Lanzarote. DONAR
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

141. –

(20200494) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de gestió i
desenvolupament del servei VinclesBCN. L'empresa adjudicatària prestarà els serveis
necessaris per incorporar 240 usuaris tipus A i mantenir 3.240 actius i incorporar 600
usuaris tipus B i mantenir 900 actius a la finalització del contracte; i el
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subministrament de 240 tauletes, servei de manteniment (inclou el servei de
reemplaçament o reposició) de 3.240 tauletes i 3.240 connexions a internet (serveis
de telecomunicacions necessari per al funcionament de les tauletes), amb núm. de
contracte 20003538, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.866.444,27 euros (IVA
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 3.642.796,53
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 d'1.692.543,52 euros i import de l'IVA de 173.900,75
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 25.555,20 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/63622/23033 0200, un
import (IVA inclòs) de 25.555,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/63622/23033 0200, un import (IVA inclòs) de 938.336,45
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23033 0200, un import (IVA inclòs) de 876.997,42 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23033 0200;
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
corresponents atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la
seva autorització. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de
l'article 103 LCSP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 14 de gener de 2021
142. –

(20219201) ADJUDICAR el contracte núm. 20003526, que té per objecte "Servei de
gestió, direcció i dinamització de l'Espai Jove la Bàscula del Districte de SantsMontjuïc, amb objectius d'eficiència social" a Tasca Serveis d'Animació, SL, amb NIF
B59533190, 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 548.037,55 euros IVA inclòs, dels quals 498.215,95 euros corresponen al preu net i
49.821,60 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 141.673,54 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222
0603; un import (IVA inclòs) de 212.801,81 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0603; un import (IVA inclòs) de
193.562,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23222 0603. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la
garantia definitiva en 24.910,80 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del
contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués
acordat l'aixecament de la suspensió. ESTABLIR la durada del contracte a partir del 3
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de febrer de 2021, o de la data següent a la de formalització del contracte, si fos
posterior, i fins al 31 d’agost de 2023. DESIGNAR com a responsable del contracte el
Sr. Francesc Fernández Sierra. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió Drets
Socials, Cultura i Esports.
143. –

(20219201) ALLIBERAR la quantitat de 19.312,51 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 20003526 que té per objecte "Servei de gestió,
direcció i dinamització de l'Espai Jove la Bàscula del Districte de Sants-Montjuïc, amb
objectius d'eficiència social", el qual ha estat adjudicat a l'empresa Tasca Serveis
d'Animació, SL, amb NIF B59533190, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 4.992,48 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222
0603; un import (IVA inclòs) de 7.499,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022
i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0603; un import (IVA inclòs) de 6.821,02
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23222 0603. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

144. –

(20004596) INICIAR l'expedient per a la contractació corresponent al servei de la
gestió i dinamització dels Casals de Gent Gran Can Novell i Sant Ramon, l’organització
de les activitats del Casal de Gent Gran Pere Quart, i la dinamització del programa de
promoció de la gent gran del districte de les Corts, amb mesures de contractació
pública sostenible, amb núm. de contracte 20004596, mitjançant tramitació ordinària,
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de
285.090,33 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 636.151,95 euros; APROVAR les
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i
el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; AUTORITZAR l'esmentada
quantitat, amb pressupost net 259.173,03 euros i import de l'IVA de 25.917,30 euros; i
amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import
(IVA inclòs) de 146.864,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/0604/22719/23232; un import (IVA inclòs) de 138.225,61 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/0604/22719/23212, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost posterior a l'actual i CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació durant
el termini de 15 dies naturals a partir del dia següent a la publicació del corresponent
anunci en el Perfil del Contractant de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya; i DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipa
Del Grup Municipal Ciutadans:

1. –

(M1923/1602) Instem a que comparegui el responsable d’educació del Govern
Municipal per tal d’explicar les mesures establertes en el retorn dels alumnes i equips
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docents a les classes dels centres educatius després de les vacances de Nadal i tenint
present la situació de la pandèmia i la baixada de les temperatures.
ES DÓNA PER TRACTADA
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:
2. –

(M1923/1614) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER.- Instar
el Govern municipal a desplegar les mesures necessàries per tal de garantir l’accés de
les persones discapacitades a la totalitat de les instal·lacions esportives municipals.
SEGON.- Implementar una tarifa bonificada que faciliti l’accés de les persones amb un
elevat grau de discapacitat a aquests equipaments esportius, sense tenir únicament
en consideració disposar de la targeta rosa, tal i com ja s’ha fet des de l’ICUB en el cas
dels equipaments culturals.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi.
APROVADA
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

3. –

(M1923/1628) La Comissió de Drets Socials, cultura i esports insta al govern municipal
a : 1. Instar al govern de l’estat espanyol a ser més diligent en la tramitació dels
expedients de sol·licitud de l’Ingrés Mínim Vital. 2. Elaborar un pla de suport a la
tramitació de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) que inclogui: - Planificar des de l’Institut
Municipal de Serveis Socials una campanya per donar a conèixer l’Ingrés Mínim Vital a
les persones usuàries de serveis socials i de les entitats que atenen a persones en risc
de pobresa i exclusió social. Aquesta campanya haurà de comptar amb una dotació
extraordinària de recursos humans per poder informar i ajudar a tramitar l’ajut. Coordinar-se, des de l’Institut Municipal de Serveis Socials, amb les entitats que
CCM 1/21 DSocials

44/51

atenen a persones en risc de pobresa i exclusió social per tal de detectar totes
aquelles persones usuàries que podrien ser susceptibles de sol·licitar l’Ingrés Mínim
Vital i no ho han fet, sigui per desconeixement del propi ajut, o per dificultat d’accés a
la seva tramitació.
Es presenta la modificació de redactat següent:
(M1923/1628) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al govern
municipal a: 1. Instar al govern de l’estat espanyol a accelerar la tramitació dels
expedients de sol·licitud de l’Ingrés Mínim Vital. 2. Donar suport a la tramitació
de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) amb les següents actuacions: • Facilitar des dels
Centres de Serveis Socials a les persones usuàries la informació sobre la
tramitació de l’Ingrés Mínim Vital. • Donar suport directe a la tramitació de
l’Ingrés Mínim Vital a través de la Xarxa de Resposta Socioeconòmica creada pel
Pla de Barris. • Coordinar-se amb les entitats que atenen a persones en risc de
pobresa i exclusió social per tal de detectar totes aquelles persones usuàries que
podrien ser susceptibles de sol•licitar l’Ingrés Mínim Vital i no ho han fet. Donar
suport a entitats socials que ajuden a tramitar l’IMV.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Junts
per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi i desfavorable
d'Esquerra Republicana.
APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT
Del Grup Municipal Ciutadans:
4. –

(M1923/1599) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- millorar
la coordinació entre els serves socials i les diferents entitats que treballen en la
distribució d’aliments per a les persones i famílies que no disposen de recursos, per a
evitar les llistes d’espera. Els serveis socials han de disposar de recursos humans i
materials per tal de poder fer el seguiment actualitzat de les persones que necessiten
els aliments. Segon.- garantir els recursos materials i humans que necessitin les
entitats socials que distribueixen els aliments per tal de poder desenvolupar la seva
feina d’ajuda a les persones i famílies en risc de pobresa i/o exclusió social. Tercer.realització d’un programa de detecció, prevenció i actuació per a garantir el
subministrament energètic per a les famílies que no poden mantenir les seves llars a
una temperatura adequada ni cuinar. Quart.- facilitar, per part dels serveis socials, les
targetes de Barcelona Solidaria que es necessitin perquè les pròpies persones i
famílies puguin tenir autonomia per a garantir l’alimentació a les seves llars.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi.
APROVADA
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Del Grup Municipal Partit Popular:
5. –

(M1923/1610) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern
Municipal a: 1.- Habilitar durant els mesos de fred i de calor més espais de dia de
proximitat que estiguin ubicats a cada districte per tal d’oferir a les persones sense llar
serveis de dutxes, consignes, o sales d’estar climatitzades, entre d’altres, que els
permeti refugiar-se de las inclemències del temps. 2.- Obrir espais nocturns d’acollida,
que no estiguin massificats, per tal d’acollir a les persones que ho necessiten durant el
temps necessari. 3.- Adoptar les mesures de prevenció i de seguiment de les persones
sense llar per tal d’evitar el rebuig a la assistència en els equipaments municipals. 4.Promoure la col·laboració entre les administracions- Generalitat, Ajuntament i
Diputació- i el tercer sector per tal de donar una millor resposta i atenció a les
persones sense llar.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi.
APROVADA
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

6. –

(M1923/1598) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el govern municipal
a traslladar a les autoritats sanitàries, per la via que consideri més oportuna, la petició
de col·laborar amb el sector privat per dur a terme la campanya de vacunació i així
descongestionar el sistema sanitari públic i agilitzar, en la mesura que sigui possible, el
procés de vacunació front a la Covid-19.
Votació favorable de Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi, desfavorable
d'Esquerra Republicana i l'abstenció de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de
Catalunya i Junts per Catalunya.
REBUTJADA
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

7. –

(M1923/1615) Incloure una bestreta del 50% de la subvenció, a percebre durant el
primer semestre de l’any, en els propers annexos del conveni marc regulador amb les
entitats prestadores de servei del SAIER i, d’acord amb el principi de celeritat, escurçar
els terminis de la seva tramitació amb la signatura del conveni annex durant el primer
semestre de l’any.
NO ACCEPTAT
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
8. –

(M1923/1630) Que l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Consell de Formació
Professional de la ciutat de Barcelona, elabori una proposta de oferta, adequada a la
demanda i a les necessitats emergents del mercat laboral, de Formació Professional a
la ciutat de Barcelona per ser elevada al Consorci d’Educació de Barcelona.
Es presenta la modificació de redactat següent:
(M1923/1630) Que l’Ajuntament de Barcelona insti al Consorci d’Educació de
Barcelona a presentar en el termini màxim de dos mesos una proposta de oferta,
adequada a la demanda i a les necessitats emergents del mercat laboral, de
Formació Professional a la ciutat de Barcelona i que aquesta proposta sigui
debatuda i valorada en el marc del Consell de Formació Professional de la ciutat
de Barcelona en els dos mesos següents a la seva presentació. Posteriorment
serà presentada en la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

9. –

(M1923/1634) Que el govern garanteixi la continuïtat del programa de cangurs
municipals “Concilia” tot l’any 2021 i es comprometi a implantar el programa
progressivament als barris de la ciutat que tenen una renda família disponible inferior
a la mitjana de la ciutat
ACCEPTAT
Del Grup Municipal Ciutadans:

10. –

(M1923/1600) Que el Govern Municipal insti el Consorci d’Educació de Barcelona, del
que forma part, a garantir durant tot l’any el préstec dels recursos telemàtics oferts
als alumnes que no disposen d’ells per un problema econòmic.
Es presenta la modificació de redactat següent:
(M1923/1600) Que el Govern Municipal insti el Consorci d'Educació, del que
forma part, al desplegament del pla digital del Departament d'Educació de la
Generalitat a la ciutat de Barcelona i a optimitzar el sistema de préstec del banc
de tauletes amb connectivitat per garantir que els alumnes disposin dels recursos
telemàtics necessaris. Fins el desplegament del pla, instem a que s’utilitzi el
material que s’està utilitzant durant la pandèmia.
ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

11. –

(M1923/1601) Instem el Govern Municipal a que es coordini amb l’ICUB per tal de fer
un homenatge a Juan Marsé i Carlos Ruiz Zafón, que ens han deixat durant el 2020 i
que són dos grans autors que han projectat la literatura espanyola internacionalment,
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arribant amb les seves obres a tots els racons del planeta i que, a més, la ciutat de
Barcelona ha estat el teló de fons sobre el qual tots dos han desenvolupat gran part
de les seves obres i que han contribuït a la internacionalització dels seus escenaris
urbans.
ACCEPTAT
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
12. –

(M1923/1597) Instar el govern municipal a impulsar un servei que ofereixi, en
col·laboració amb entitats del tercer sector, l'atenció i cura dels animals de companyia
de persones vulnerables confinades en els seus domicilis, hospitalitzades per
coronavirus o que, trobant-se en situació de sensellarisme, decideixin acudir als
dispositius habilitats per l’Ajuntament, i que no puguin atendre les necessitats dels
seus animals. Aquesta iniciativa cal que s’acompanyi d’una campanya de difusió
d’aquest servei.
Es presenta la modificació de redactat següent:
(M1923/1597) Instar el govern municipal a garantir, en col·laboració amb
entitats animalistes, l'atenció i cura dels animals de companyia de persones
vulnerables confinades en els seus domicilis, hospitalitzades per coronavirus i
que no puguin atendre les necessitats dels seus animals. Aquest servei es
comunicarà de manera adequada a les persones que el puguin necessitar.
ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS
d) Preguntes
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

13. –

(M1923/1616) Quin és el calendari previst perquè el Govern de la ciutat convoqui els
concursos per a proveir les direccions vacants dels equipaments culturals municipals i
quines són les categories laborals i els requisits previstos per a cadascuna de les
places?
ES DÓNA PER TRACTADA
Del Grup Municipal Partit Popular:

14. –

(M1923/1612) Quines mesures té previst prendre el Govern Municipal per tal
d’impedir que es talli el subministrament de gas, llum o aigua a persones amb risc
d’exclusió social, i quines partides destinarà el Govern Municipal a pobresa energètica
l’any 2021?
ES DÓNA PER TRACTADA
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15. –

(M1923/1611) Quin pla específic ha previst el Govern Municipals per tal de combatre
l'escletxa digital a l'àmbit educatiu en compliment dels objectius previstos al Pacte per
Barcelona?
ES DÓNA PER TRACTADA
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

16. –

(M1923/1596) Quina és la situació actual de l’execució del pla de vacunació a la ciutat
de Barcelona? S’han rebut i administrat les vacunes previstes a les residències,
personal sanitari i persones depenents? I, finalment, com afectarà el retard de les
neveres portàtils al pla previst de vacunació?
ES DÓNA PER TRACTADA
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

17. –

(M1923/1617) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició atesa a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports en data 16 de juny de 2020 amb el següent
contingut: (M1923/905) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern
municipal a: 1. Reconèixer l’existència de la problemàtica de l’infrahabitatge i de la
sobreocupació a la ciutat de Barcelona, una problemàtica que segons tots els indicis
s’està agreujant arran de la situació actual de crisis social associada a la pandèmia de
la Covid19. I que, conseqüentment, fixi la lluita contra aquestes situacions com una de
les seves prioritats pel que resta de mandat en matèria habitacional. 2. Que es doti
dels recursos humans, materials i econòmics suficients per tal de poder detectar
l’abast real d’aquesta problemàtica a la nostra ciutat i la dimensionar correctament. 3.
Que es doti dels recursos humans, materials i econòmics suficients per tal de donar
una solució habitacional digne a les persones afectades.
ES DÓNA PER TRACTAT
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

18. –

(M1923/1629) Que el govern municipal informi de l’estat d’execució de la proposició
acceptada al la comissió de drets socials, cultura i esports del dia 14 de setembre de
2020, amb el següent contingut: (M1923/1140) La Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esport acorda: - Crear una Taula d’Anàlisi i Decisió Permanent amb la participació del
govern de la ciutat, cadascun del sectors culturals de la ciutat i dels propis grups de
l’oposició, per tal de prendre decisions el més efectives, ràpides i consensuades
possible. - Definir, en el context del pressupost municipal i dels fons europeus que han
d’arribar a l’Estat, un Pressupost Extraordinari de Cultura que serveixi per posar les
bases d’una reculturalització integral de la ciutat i del conjunt del teixit urbà. - Posar
en marxa amb celeritat la taula estratègica que vàrem aprovar el novembre 2019, i tot
recollint les propostes del Pacte X Cultura, definir el “Pacte per la Cultura de la ciutat”
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de caràcter estratègic (votat i aprovat el novembre 2019) amb un horitzó a llarg
termini que permeti situar Barcelona entre les ciutats líders al rànquing de ciutats
culturals i creatives europees. - Posar a disposició del sector una diagnosi profunda de
l’impacte de la pandèmia en el món cultural públic, associatiu, empresarial i
autònoms. - Posar a disposició del sector un balanç real de les mesures pactades
abans i durant el Covid19, singularment les 21 mesures extraordinàries i la inversió
d’emergència.
ES DÓNA PER TRACTAT
Del Grup Municipal Ciutadans:
19. –

(M1923/1603) Que el Govern municipal informi de l'estat d'execució de la proposició
acceptada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de 14 de juliol de 2020, amb
el redactat següent: (M1923/1025) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
acorda: Que el Govern Municipal presenti en el termini de 3 mesos, les seves mesures
concretes per la Reforma dels Serveis Socials en les que s’inclogui: - Reduir les llistes
d’espera, amb un compromís d’atenció a les persones en la mateixa setmana que es
rep la demanda i que els posteriors seguiments s’ajustin a les necessitats reals dels
usuaris. Que el ciutadà no tingui que trucar diverses vegades o parlar amb diferents
interlocutors fins que l’atén la persona correcta. Per exemple crear un front Office
però que doni resposta i realitzi les accions concretes. - Impulsar des del Govern
Municipal coordinat amb la Generalitat de Catalunya una única porta d’entrada única
al sistema de serveis socials, i acceptar que qualsevol informe i recomanació dels
professionals acreditats en les entitats socials o en d’altres sistemes de benestar com
assistència sanitària o ensenyament tenen la mateixa validesa tècnica que un informe
del Serveis Bàsics d’Atenció Social: (SBAS). - Garantir un sistema d’horaris per als
professionals i usuaris dels Serveis Socials d’ampli ventall que faciliti l’atenció a les
persones, el treball comunitari, en xarxa i grupal. - Ordenar més clarament els SBAS i
la resta de tipologia de Serveis Socials Bàsics, i els serveis socials especialitzats i
garantir que aquesta informació arribi als ciutadans. - Semestralment presentar als
Grups Municipals en el Consell Rector de l’IMSS el número de persones ateses, el
motiu de l’atenció, l’estat de la resolució del problema, així com les queixes i
reclamacions que es presenten.
ES DÓNA PER TRACTAT
Del Grup Municipal Partit Popular:

20. –

(M1923/1609) Es requereix al Govern Municipal que informi sobre les gestions
realitzades i l’estat d’execució del prec següent, acceptat en la sessió de 21 de gener
de 2020 (M1923/451) Que el Govern Municipal agilitzi el procés de valoració i
elaboració dels PIA, per tal de reduir la llista d’espera de les persones pendents
d’atendre.
ES DÓNA PER TRACTAT
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VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13,27 h.

Signat electrònicament per
:Maria Teresa Ordoñez Rivero (SIG)
Data :2021.02.02 09:16:51 CET
Raó:Aixecament Acta
Lloc : Barcelona
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