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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

Sessió ordinària de 19 d'abril de 2022

ACTA

A la Sala Lluis Companys de la Casa de la Ciutat, el 19 d'abril de 2022, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió ordinària, sota la 
presidència de l'Ima. Sra. Laura Pérez Castaño. Hi assisteixen les Imes. Sres. regidores i 
els Ims. Srs. regidors: Joan Ramon Riera Alemany, Jordi Martí Grau, Lucía Martín 
González, Gemma Tarafa Orpinell, David Escudé Rodríguez, Montserrat Benedí i Altés, 
Eva Baró i Ramos, Elisenda Alamany i Gutiérrez, Gemma Sendra i Planas, Neus Munté i 
Fernández, Ferran Mascarell i Canalda, Francisco Sierra López, Óscar Ramírez Lara, 
María Magdalena Barceló Verea, Óscar Benítez Bernal i Eva Parera Escrichs 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 les Sres. i els Srs.: Pau González Val, regidor de Barcelona en 
Comú, Jordi Castellana i Gamisans, regidor d'ERC, Francina Vila i Valls, regidora del 
grup municipal Junts per Catalunya i Sonia Fuertes Ledesma, comissionada d'Acció 
Social.

Excusa la seva absència l’Im. Sr. regidor Francesc Xavier Marcé Carol.

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 09.32 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió ordinària celebrada el 15 de març de 2022, 
l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i S’APROVA.

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

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

1. – (2021-0148) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, d'11 de 
març de 2022, que declara desert el procediment per a l'adjudicació del contracte 
relatiu a la dinamització del procés participatiu per a l'aprenentatge del disseny i 
administració de processos participatius a la instància Decidim de l'Institut Bosc de 
Montjuïc, com a contractació basada en el lot 3 (Processos adreçats a infants i joves) 
de l'acord marc per a la contractació dels serveis de dinamització de processos 
participatius de l'Ajuntament de Barcelona; i anul·la parcialment l'autorització de la 
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despesa per un import de 4.468,14 euros, amb càrrec a l'exercici 2022. 

2. – (20209208) De la gerent municipal, de 13 de març de 2022, que prorroga per un 
període comprès des de l'1.04.2022 fins al 31.12.2022, del contracte relatiu a la 
coordinació d'activitats de l'Auditori del carrer Calàbria, 66, adjudicat a Trànsit 
Projectes, SL, per a l'exercici 2022, i per un import de 53.680,13 euros (IVA inclòs). 

3. – (20209209) De la gerent municipal, de 13 de març de 2022, que prorroga per un 
període comprès des del 15.04.2022 fins al 31.12.2022, el contracte relatiu a la 
dinamització de l'Acció comunitària del barri de Sant Antoni del districte de l'Eixample, 
adjudicat a Trànsit Projectes, SL, per a l'exercici 2022, i per un import de 27.272,10 
euros (IVA inclòs). 

4. – (2022-0009) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 14 de 
març de 2022, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i 
autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis per al desplegament de la 
plataforma virtual d'aprenentatge en el marc del projecte pilot del Pla de Digitalització 
Democràtica a equipaments amb programes formatius, per als exercicis 2022-2023, i 
per un pressupost base de licitació de 201.632,17 euros (IVA inclòs). 

5. – (189/2017) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 15 de març de 2022, 
que cancel·la i/o retorna a Trànsit Projectes, SL la garantia definitiva d'import 
43.185,96 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a la 
gestió, dinamització i coordinació de l'Espai Jove Casa Sagnier i del Punt d'Informació 
Juvenil, per al període comprès entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 
2019, amb càrrec a l'exercici 2022. 

6. – (192/2017) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 15 de març de 2022, 
que cancel·la i/o retorna a Trànsit Projectes, SL la garantia definitiva d'import 
66.532,60 euros del contracte relatiu a l'explotació, gestió i organització dels serveis 
públics del Centre Cívic Vil·la Urània, del Casal Infantil i de l'Espai Familiar 0-3 Vil·la 
Urània, amb càrrec a l'exercici 2022. 

7. – (20200170) De la gerent municipal, de 16 de març de 2022, que adjudica a Logística 
Empresarial Administrativa, SL Logisem el contracte relatiu als serveis de distribució 
d'elements de comunicació per a les diferents activitats de l'Àrea de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI, per a l'exercici 2022, i per un import de 46.015,03 
euros (IVA inclòs). 

8. – (20210294 ) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 17 de març de 2022, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la 
licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de formació destinat a 
l'aprenentatge digital de les persones grans, per als exercicis 2022-2023, i per un 
pressupost base de licitació de 69.298,15 euros (IVA inclòs). 

9. – (20181001) Del gerent del districte de Sant Martí, de 18 de març de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a la Fundació Pere Tarrés la garantia definitiva d'import 
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29.223,72 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a la 
gestió d'equipaments infància del districte de Sant Martí-casals infantils, lot 1, amb 
càrrec a l'exercici 2022. 

10. – (20181001) Del gerent del districte de Sant Martí, de 18 de març de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Sport Partinership CET 10, SL la garantia definitiva d'import 
35.873,49 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a la 
gestió dels equipaments infància ludoteques, lot 2, amb càrrec a l'exercici 2022. 

11. – (20181003) Del gerent del districte de Sant Martí, de 18 de març de 2022, que 
cancel·la i/o retorna a Trànsit Projectes, SL la garantia definitiva d'import 28.232,50 
euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a la gestió i 
programa de dinamització sociocultural del Centre Cívic Sant Martí, amb càrrec a 
l'exercici 2022. 

12. – (147/2021) De la gerent municipal, de 24 de març de 2022, que adjudica a Integración 
Social de Minusválidos el contracte relatiu a la prestació de serveis auxiliars 
d'informació, atenció al públic, consergeria i altres serveis de suport a la Seu i a la Sub-
seu administrativa del districte de Sarrià-Sant Gervasi, per als exercicis 2022-2024, i 
per un import de 104.907,00 euros (IVA inclòs). 

13. – (2022-0014) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 25 de 
març de 2022, que adjudica a Master Touch Publicidad, SL el contracte relatiu al 
subministrament de material del programa del poble gitano de Barcelona, amb les 
directrius del Departament d'Interculturalitat i Pluralisme Religiós, per als exercicis 
2022-2023, i per un import de 21.096,11 euros (IVA inclòs). 

14. – (s/n) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 28 de març de 2022, que prorroga 
per un període comprès des de l'1.05.2022 fins al 30.11.2022, el contracte relatiu a la 
gestió de la Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, adjudicat a Aprise-Catalunya Empresa
d'Inserció, per a l'exercici 2022, i per un import de 74.572,84 euros (IVA inclòs). 

15. – (20220038) Del gerent del districte de Gràcia, de 31 de març de 2022, que adjudica a 
l'Associació per als Drets Sexuals i Reproductius el contracte relatiu al servei de 
prevenció, detecció i atenció de les violències masclistes durant les festes en oci 
nocturn del districte de Gràcia, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 
42.088,19 euros (IVA inclòs). 

16. – (20222019) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 5 d'abril de 2022, que 
adjudica a Reflexes, SCCL el contracte relatiu al servei de dinamització del grup de 
treball d'educació comunitària de Sants-Montjuïc, vinculat al Consell Educatiu 
Municipal del Districte, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 13.500,00 
euros (IVA inclòs). 

Acords de la Comissió de Govern de 17 de març de 2022

17. – (20220020) APROVAR el Protocol d’amistat i col·laboració entre El Conselho Municipal 
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de Ciudad de Maputo i l’Ajuntament de Barcelona amb la voluntat d'impulsar el 
Projecte PAC Maputo - Barcelona 2022-2025. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

18. – (21002853) ADJUDICAR el contracte núm. 21002853, que té per objecte "Servei de 
dinamització i suport del Centre cívic Sant Andreu, del Districte de Sant Andreu, amb 
mesures de contractació pública sostenible" a IQEMBU, SL amb NIF B42953208 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 486.026,75 
euros IVA inclòs, dels quals 401.675,00 euros corresponen al preu net i 84.351,75 
euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 81.004,46 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609; un 
import (IVA inclòs) de 243.013,37 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609; un import (IVA inclòs) de 162.008,92 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0609. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la 
garantia definitiva en 20.083,75 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 
Joana Bonaterra Roura, gestora de projectes, adscrita a Direcció de Serveis a les 
Persones i al Territori. ALLIBERAR la quantitat de 2.514,07 euros (IVA inclòs), en 
concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 419,01 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 
0609; un import (IVA inclòs) de 1.257,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 
i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0609; un import (IVA inclòs) de 838,02 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0609. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

19. – (22000366) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Servei de dinamització juvenil 
de la franja del Besòs, del barri de Sant Andreu i de coordinació de projectes 
pedagògics del Districte de Sant Andreu, amb mesures de contractació pública 
sostenible", amb núm. de contracte 22000366, mitjançant tramitació ordinària, amb 
la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 
768.395,21 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.270.074,72 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 
635.037,36 euros i import de l'IVA de 133.357,85 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
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inclòs) de 55.787,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23221 0609, un import (IVA inclòs) de 328.410,01 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23221 
0609, un import (IVA inclòs) de 384.197,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23221 0609; condicionada a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 24 de març de 2022

20. – (20211014) ADJUDICAR el contracte 21C00009, que té per objecte la gestió i 
explotació del poliesportiu municipal la Nau del Clot amb mesures de contractació 
pública sostenible del districte de Sant Martí, tramitat per procediment restringit, al 
CLUB ESPORTIU VILA OLÍMPICA amb núm. de CIF núm. G63607022, per un termini de 
4 anys, amb un cànon anual de 220,00 euros anuals, de conformitat amb la proposta 
de la Mesa de contractació, en haver estat el licitador que ha presentat la millor oferta 
relació qualitat-preu. NOTIFICAR la present resolució als licitadors i PUBLICAR-LA en el 
perfil del contractant. REQUERIR l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini 
màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, 
comparegui per formalitzar el contracte a les dependències del districte de Sant Martí. 
DESIGNAR coma responsable del contracte al Sr. Xavier Vila Icart, tècnic de la Direcció 
de Serveis a les Persones i al Territori. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

21. – (20211018) ADJUDICAR el contracte 21C00011, que té per objecte la gestió i 
explotació del complex esportiu municipal Bogatell amb mesures de contractació 
pública sostenible del districte de Sant Martí, tramitat per procediment restringit, al 
COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM (CET) 10 CLUB amb núm. de CIF núm. 
G60775715, per un termini de 4 anys, amb un cànon anual de 2.100,00 euros anuals, 
de conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació, en haver estat el licitador 
que ha presentat la millor oferta relació qualitat-preu. NOTIFICAR la present resolució 
als licitadors i PUBLICAR-LA en el perfil del contractant. REQUERIR l'empresa 
adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció 
de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les 
dependències del districte de Sant Martí. DESIGNAR com a responsable del contracte 
al Sr. Xavier Vila Icart, tècnic de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori. 
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

22. – (21002002L01) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 21002002L01, que té per 
objecte la contractació de les Obres d'arranjament als equipaments dels Districtes de 
(1) Ciutat Vella, (2) Eixample (sense incloure la seu DS del carrer València) a l'empresa 
SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, SL amb NIF B61563169, per no haver justificat 
en temps i forma els valors anormals en què incorre l'oferta que va presentar. 
ADJUDICAR el contracte esmentat a l'empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
SAU amb NIF A08112716 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació 
de data 9 de febrer de 2022, d'acord amb la proposició que ha presentat, amb una 
baixa de 19,05% dels preus unitaris, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per 
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un import màxim d'1.615.589,64 euros IVA inclòs, dels quals 1.335.198,06 euros 
corresponen al preu net i 280.391,58 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 538.529,88 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/63871/15131 0200; un import (IVA inclòs) de 538.529,88 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 
0200; un import (IVA inclòs) de 538.529,88 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 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 66.759,90 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 al Sr. Oscar Marin Fraile. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

23. – (21002002L04) ADJUDICAR el contracte núm. 21002002L04, que té per objecte els 
Serveis d'assistència tècnica, gestió i direcció d'execució d'obra, coordinació de 
Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra i treballs de control i seguiment de la 
planificació en fase d'execució de les obres d'arranjaments a ORIOL GUASCH MUR 
amb NIF 52594070Q, 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 186.719,43 euros IVA inclòs, dels quals 154.313,58 euros 
corresponen al preu net i 32.405,85 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 62.239,81 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/63871/15131 0200; un import (IVA inclòs) de 62.239,81 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 
0200; un import (IVA inclòs) de 62.239,81 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/63871/15131 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 7.715,68 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 al Sr. Oscar Marin Fraile. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

24. – (19002467) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el contracte 
19002467-002 que té per objecte l'ampliació del Servei d'Informació, d'Assessorament 
i d'Acompanyament Jurídic a sol·licitants i beneficiaris de Protecció Internacional al 
Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) , adjudicat a l'empresa 
ACCEM, amb NIF G79963237, per un import màxim de 37.775,82 euros (IVA exempt), 



7/22
CCM 4/22 DSocials

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 
37.775,82 euros, IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/22731/23164 0200. FIXAR en 1.888,79 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 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. 

25. – (17002612-010) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el contracte 
17002612-010 que té per objecte l'ampliació de contracte del Servei de primera 
acollida, de serveis especialitzats transversals i suport al Servei d'atenció a 
immigrants, emigrants i refugiats (SAIER), adjudicat a l'empresa A.B.D. ASOCIACIÓN 
BIENESTAR Y DESARROLLO, amb NIF G59435180, per un import màxim de 38.630,38 
euros (IVA exempt), 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 38.630,38 euros IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària D/22731/23161. FIXAR en 1.931,52 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 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. 

26. – (20220037) APROVAR el conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació 
d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC), l’Associació per l'Orientació, 
Formació i Inserció (CITE), Cruz Roja Española, l’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de 
Barcelona (ICAB) i el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) en matèria de 
l’atenció a les persones en temes de migració internacional (immigració, emigració, 
retorn voluntari i refugi), vigent des del dia següent a la seva formalització fins el 31 
de desembre de 2024 i possibilitat de pròrroga, previ acord entre les parts per un any 
més, fins el 31 desembre de 2025. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Tinenta 
d’Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de 
Barcelona, la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots els documents que 
se’n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

27. – (50001/2020) RESTABLIR l'equilibri econòmic de la concessió 20C00013, que té per 
objecte la concessió del servei per a la gestió, explotació i organització del centre cívic 
Vil·la Urània a favor de TRÀNSIT PROJECTES SL amb NIF B59489351, en la quantia de 
1.640,07 euros a l’empara de l'article 290 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, atès el desequilibri econòmic-financer de la concessió causat en el 
marc de la campanya de vacunació desenvolupada al 2021 pel Departament de Salut 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, en la que s’han establert punts de 
vacunació segurs, en aquest cas el Centre Cívic Vil·la Urània que, durant els mesos de 
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març, abril i maig ha habilitat un espai del centre per ubicar aquest servei. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 1.640,07 euros a favor de TRÀNSIT 
PROJECTES SL amb NIF B59489351 amb càrrec a l'aplicació D/48998/33711 0605 del 
pressupost de l'any 2022. NOTIFICAR el present acord al contractista. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

28. – (22S00172) APROVAR les Bases del procediment de concurrència pública per adjudicar 
la gestió cívica del Casal de Joves Girapells del Districte d'Horta-Guinardó; CONVOCAR 
la concurrència pública per la presentació de projectes de gestió cívica, per a la seva 
adjudicació, mitjançant la publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona; AUTORITZAR la despesa de 106.034,62 euros, dels quals 35.344,87 euros 
amb càrrec a l'/les aplicació/ns pressupostària/es D/48522/23222 del pressupost de 
l'any 2023, i 70.689,75 euros amb càrrec a l'/les aplicació/ns pressupostària/es 
D/48522/23222 del pressupost de l'any 2022, condicionades a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos corresponents. 

Acords de la Comissió de Govern de 31 de març de 2022

29. – (18004522-007) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte 
18004522-007 que té per objecte la contractació de la Gestió del Servei de Sales 
d'Estudi de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, per un 
període comprès des de l'1.05.2022 fins al 28.02.2023, adjudicat a l'entitat FUNDACIÓ 
PERE TARRÉS, amb NIF R5800395E, per un import total de 294.525,44 euros (IVA 
exempt), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
58.905,09 euros, IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/22731/23222 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 235.620,35 euros, IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 
2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/22731/23222 0200. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

30. – (20220094) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Carles 
Pi i Sunyer per establir espais de col·laboració mútua relacionats amb bones 
pràctiques i la innovació en l’actuació social des de l’àmbit municipal amb una 
vigència fins al 31 de desembre de 2022, prorrogable expressament fins un màxim de 
dos anys per acord de les parts. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora 
de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, la signatura de l’esmentat 
Conveni, així com la de tots aquells documents que es derivin del mateix. DONAR 
COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

31. – (159/2021) ADJUDICAR la gestió cívica del Punt d'Informació Jove del districte d'Horta-
Guinardó al Consell de la Joventut del Dte. VII Horta-Guinardó, amb NIF G-59168641, 
per haver obtingut la millor puntuació, un total de 28 punts, d'acord amb els criteris 
de valoració establerts a les bases reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica; 
APROVAR el projecte de gestió presentat, amb la proposta de preus comunicats pel 
desenvolupament de tallers i activitats; APROVAR el conveni entre el Consell de la 
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Joventut del Dte. VII Horta-Guinardó, amb NIF G-59168641, i l'Ajuntament de 
Barcelona per a la gestió cívica del Punt d'Informació Jove del Districte d'Horta-
Guinardó; DISPOSAR la despesa a favor del Consell de la Joventut del Dte. VII Horta-
Guinardó, amb NIF G-59168641, en concepte de subvenció prevista a la base quarta 
de les bases reguladores de l'adjudicació de la gestió cívica, per un import total de 
143.700,00 euros, 71.850,00 euros amb càrrec de la posició pressupostària 
D/48522/23221 del pressupost de l'any 2022, i 71.850,00 euros amb càrrec a la 
posició pressupostària D/48522/23221 del pressupost de l'any 2023, 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 a la signatura 
del conveni 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 
d'un compte d'explotació de la gestió, signada per l'auditor inscrit en el registre Oficial 
d'Auditors de Comptes, així com una relació de despeses realitzades classificades per 
concepte i detallant imports, i una relació d'ingressos obtinguts classificats per fonts 
de finançament i detallant els imports previstos; FACULTAR la Il·lma. Sra. Rosa Alarcón 
Montañés per a la signatura de l'esmentat conveni i la realització de tots els actes 
necessaris per a la seva execució. 

32. – (22000424) INICIAR l'expedient per a la contractació corresponent a la dinamització i 
gestió del Centre Cívic Tomasa Cuevas del Districte de les Corts, amb mesures de 
contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 22000424, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost 
base de licitació de 461.640,26 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 839.345,94 
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 381.520,88 euros i 
import de l'IVA de 80.119,38 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb 
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 76.940,05 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/33711, un 
import (IVA inclòs) de 230.820,13 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/0604/22719/33711 i un import (IVA inclòs) de 153.880,08 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/22719/33711. Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter 
plurianual, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada 
exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals; CONVOCAR la licitació per a 
la seva adjudicació; DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

33. – (21C00018) ADJUDICAR el contracte de concessió de serveis núm. 21C00018 que té 
per objecte la gestió i l’explotació del Centre Cívic Can Deu, amb mesures de 
contractació pública sostenible per al període comprés entre l’1 de juliol de 2022 al 30 
de juny de 2024, per un import de 295.543,37 euros exempt d’IVA, a favor de l’entitat 
CLUB LLEURESPORT amb NIF G60320132, de conformitat amb la proposta de valoració 
i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat 
en ser considerada l'oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'entitat 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
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exempt) de 73.885,85 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/0604/48999/33711; un import (IVA exempt) de 147.771,67 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/48999/33711 i un import (IVA exempt) de 73.885,85 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/0604/48999/33711. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l'actual, NOTIFICAR la present resolució als licitadors i 
PUBLICAR-LA en el perfil del contractant. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
12.292,87 euros. REQUERIR l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim 
de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui 
per FORMALITZAR el contracte de forma telemàtica. DESIGNAR com a responsable del 
contracte a la Sra. Nuria Girona Folch, adscrita a la Direcció de Serveis a les Persones i 
al Territori del Districte de les Corts i, DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

34. – (21C00018) ALLIBERAR part de l'autorització de la despesa del contracte núm. 
21C00018 que té per objecte la gestió i l’explotació del Centre Cívic Can Deu, amb 
mesures de contractació pública sostenible, per un import de 9.140,52 euros (IVA 
exempt), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo als exercicis pressupostaris 
dels anys 2022, 2023 i 2024 amb el desglossament següent: un import (IVA exempt) 
de 2.285,13 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604//48998/33711; un import (IVA exempt), de 4.570,26 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711 i un 
import (IVA exempt) de 2.285,13 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/0604/48998/33711. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 7 d'abril de 2022

35. – (22000495) INICIAR l'expedient per a la contractació corresponent al subministrament 
mitjançant l'arrendament sense opció de compra d'una carpa desmuntable i de 
mòduls destinats a constituir el pavelló provisional a emplaçar al Parc de la Bederrida, 
per a ubicar de forma temporal les activitats que es desenvolupen a l'equipament 
esportiu municipal del Pavelló Illa, així com la prestació de serveis complementaris 
consistents en l'elaboració dels documents tècnics necessaris, el muntatge i el 
desmuntatge de carpa i mòduls, amb mesures de contractació pública sostenible, amb 
núm. de contracte 22000495, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 644.615,40 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 532.740,00 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 532.740,00 euros i import de l'IVA de 111.875,40 euros; i amb càrrec a 
les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) 
de 35.090,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/0604/20800/93314, un import (IVA inclòs) de 186.932,90 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/20800/93314, un import (IVA inclòs) de 260.755,00 euros a l'exercici 
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pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/0604/20800/93314, i un 
import (IVA inclòs) de 161.837,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/0604/20800/93314. Atès que el present contracte 
comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; DONAR COMPTE 
d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

36. – (22000208) INICIAR l'expedient per a la contractació de "GESTIÓ DEL PROGRAMA 
NOVES FAMÍLIES: ACOMPANYAMENT AL REAGRUPAMENT FAMILIAR PER ALS ANYS 
2022, 2023 i 2024", amb núm. de contracte 22000208, mitjançant tramitació urgent, 
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació 
d'1.576.944,25 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 3.153.888,50 euros; DECLARAR 
la urgència en la tramitació d'acord amb la justificació que consta a l'expedient; 
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la 
licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost 
net 1.433.585,68 euros i import de l'IVA de 143.358,57 euros; i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 249.682,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0200, un import (IVA inclòs) de 788.472,12 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22731/23161 0200, un import (IVA inclòs) de 538.789,31 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0200; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de 
les clàusules de contracte. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

37. – (20000251L01-002) PRORROGAR per un període comprès des del 16.04.2022 fins el 
15.04.2023, el contracte 20000251L01-002 que té per objecte la Pròrroga dels Serveis 
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Salut sexual i reproductiva - lot 
1", adjudicat a l'empresa COOPSOC: LABORATORI D'IDEES SOCIALS SCCL, amb NIF 
F67190371, per un import total de 31.510,38 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 9.190,53 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 7.595,48 euros i import IVA de 1.595,05 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
22.319,85 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
18.446,16 euros i import IVA de 3.873,69 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/31111 0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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38. – (20000251L02-002) PRORROGAR per un període comprès des del 16.04.2022 fins el 
15.04.2024, el contracte 20000251L02-002 que té per objecte la Pròrroga dels Serveis 
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Salut mental: dinamització de la 
taula BCN - lot 2", adjudicat a l'empresa ESTRATEGIES QUALITAT URBANA, SL, amb NIF 
B60838307, per un import total de 53.403,04 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 7.787,94 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2024 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 6.436,31 euros i import IVA de 1.351,63 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2024. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
26.701,52 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
22.067,37 euros i import IVA de 4.634,15 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/31111 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 18.913,58 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 15.631,06 euros i import IVA de 3.282,52 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

39. – (20000251L03-002) PRORROGAR per un període comprès des del 16.04.2022 fins el 
15.04.2024, el contracte 20000251L03-002 que té per objecte la Pròrroga dels Serveis 
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Salut mental: dinamització de 
les taules DTES - lot 3", adjudicat a l'empresa SPORA SINERGIES SCCL, amb NIF 
F63912240, per un import total de 150.878,80 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 22.003,16 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2024 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 18.184,43 euros i import IVA de 3.818,73 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2024. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
75.439,40 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
62.346,61 euros i import IVA de 13.092,79 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/31111 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 53.436,24 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 44.162,18 euros i import IVA de 9.274,06 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

40. – (20000251L04-002) PRORROGAR per un període comprès des del 16.04.2022 fins el 
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15.04.2024, el contracte 20000251L04-002 que té per objecte la Pròrroga dels Serveis 
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Suport a les persones 
cuidadores - lot 4", adjudicat a l'empresa ESTRATEGIES QUALITAT URBANA, SL, amb 
NIF B60838307, per un import total de 53.456,26 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 7.795,70 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2024 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 6.442,73 euros i import IVA de 1.352,97 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2024. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
26.728,13 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
22.089,36 euros i import IVA de 4.638,77 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/31111 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 18.932,43 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 15.646,64 euros i import IVA de 3.285,79 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

41. – (20000251L05-002) PRORROGAR per un període comprès des del 16.04.2022 fins el 
15.04.2023, el contracte 20000251L05-002 que té per objecte la Pròrroga dels Serveis 
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Estratègia de salut laboral - lot 
5", adjudicat a l'empresa MOMENTUM LAB S.L, amb NIF B66621061, per un import 
total de 19.972,52 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 5.825,32 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 4.814,31 euros i import IVA de 1.011,01 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/31111 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 14.147,20 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 11.691,90 euros i import IVA de 2.455,30 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

42. – (20000251L06-002) PRORROGAR per un període comprès des del 16.04.2022 fins el 
15.04.2023, el contracte 20000251L06-002 que té per objecte la Pròrroga dels Serveis 
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Salut en marxa: mapa d'actius 
de salut - lot 6", adjudicat a l'empresa COOPSOC: LABORATORI D'IDEES SOCIALS SCCL, 
amb NIF F67190371, per un import total de 43.731,12 euros (IVA inclòs), d'acord amb 
els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 12.754,91 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
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desglossament següent: un import net de 10.541,25 euros i import IVA de 2.213,66 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
30.976,21 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
25.600,17 euros i import IVA de 5.376,04 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/31111 0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

43. – (20000251L07-002) PRORROGAR per un període comprès des del 16.04.2022 fins el 
15.04.2023, el contracte 20000251L07-002 que té per objecte la Pròrroga dels Serveis 
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Ajuntament, organització 
promotora de la Salut - lot 7", adjudicat a l'empresa AIRUN SERVEIS CULTURALS SL, 
amb NIF B61519344, per un import total de 30.416,21 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 8.871,39 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 7.331,73 euros i import IVA de 1.539,66 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
21.544,82 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
17.805,64 euros i import IVA de 3.739,18 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22703/31111 0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

44. – (2022-0031) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació Víctor Grífols i Lucas per a la realització d’activitats de divulgació científica 
per i per a la ciutadania, en el marc del Pla Barcelona Ciència 2020-2023, amb una 
durada de dos anys a comptar des de la formalització del conveni i prorrogable fins a 
dos anys addicionals. FACULTAR el Tinent d’Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i 
Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, l’Im. Sr. Jordi Martí Grau, per a la signatura 
de l'esmentat conveni de col·laboració, així com la de tots aquells documents que se'n 
derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

45. – (20212070) RECTIFICAR, d’acord amb el que preveu l’article 109.2 de la Llei 39/2015, 
de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, l’error material observat en l’acord d’aquesta Comissió de Govern de data 
30 de desembre de 2021 pel que s’autoritzava la despesa corresponent per a la gestió 
cívica del Centre Cívic Casa del Rellotge, Sala Pepita Casanellas i la Sala Maremar en el 
districte de Sants-Montjuïc, (expedient núm 20212070) en el sentit que on diu 
“DISPOSAR la despesa de 151.255,00 euros, amb càrrec a la posició pressupostària 
número 489.03 924.16 06.03” ha de dir “DISPOSAR la despesa de 151.355,00 euros, 
amb càrrec a la posició pressupostària número 489.03 924.16 06.03” DONAR-NE 
compte a la Comissió de de Drets Socials, Cultura i Esports.
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46. – (20212070) ADJUDICAR la gestió cívica del Centre Cívic Casa del Rellotge, Sala Pepita 
Casanellas i la Sala Maremar en el districte de Sants-Montjuïc, a la Unió d’Entitats de 
la Marina, amb NIF G-58441189, per haver obtingut la millor puntuació d’acord amb 
els criteris de valoració establerts a les bases reguladores de la convocatòria per a 
l’adjudicació de la referida gestió cívica, APROVAR el projecte de gestió presentat per 
l’esmentada entitat amb la proposta de preus comunicats; APROVAR el corresponent 
conveni per al seu desenvolupament i FACULTAR el Regidor del Districte de Sants-
Montjuïc, l'Im. Sr. Marc Serra Solé, per a la seva signatura. DISPOSAR la despesa de 
151.326,67 euros, amb càrrec a la posició pressupostària número 489.03 924.16 06.03 
dels pressupostos de l'exercici 2022, i de 226.990,00 euros, amb càrrec a la posició 
pressupostària número 489.03 924.16 06.03 dels pressupostos de l'exercici 2023 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a 
l'actual. REQUERIR a la Unió d’Entitats de la Marina per tal que, en un termini de cinc 
dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la notificació del corresponent 
requeriment, comparegui a les dependències municipals per a la signatura del conveni 
de formalització de la gestió cívica. REQUERIR la mateixa entitat beneficiària per tal 
que, en el termini màxim de tres mesos des de la finalització de l’activitat, presenti la 
justificació amb un compte justificatiu que haurà d’incloure la memòria d’actuació i 
memòria justificativa del cost total del projecte. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

47. – (20212070) ALLIBERAR la quantitat de 28,33 euros, en concepte de baixa respecte de 
l’import de subvenció previst en el procediment de pública concurrència per a la 
Gestió Cívica del Centre Cívic Casa del Rellotge, Sala Pepita Casanellas i Sala Maremar 
(expedient núm 20212070), i retornar-ho a l'aplicació pressupostària 
D/48903/92416/0603 del pressupost de l'any 2022. DONAR-NE compte a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

48. – (22C00004) INICIAR l'expedient per a la contractació de la concessió de serveis per a la 
Gestió i explotació del servei de Bar-cafeteria del Centre Cívic de La Sedeta del 
Districte de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible, fins al 30 d’abril 
de 2024, amb un cànon fix mínim de 12.000,00 euros anuals, amb núm. de contracte 
22C00004, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment 
restringit previst a l’article 160 i successius de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (LCSP), APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, 
el plec de clàusules administratives particulars, els seus annexos i el plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva 
adjudicació. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

b) Mesures de govern
c) Informes

1. – Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Pérez, Benedí, Mascarell, Sierra, Ramírez, Parera i 
Barceló.
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ES DÓNA PER TRACTAT

d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

Districte de Sant Martí

2. – (SJ-21-110) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el 
Servei Català de la Salut, amb NIF S5800006H, per a la construcció d’un nou 
equipament al carrer Alfons el Magnànim 59-59B, de Barcelona, en el que s’ubicarà 
l’ampliació del Centre d’Atenció Primària Besòs. AUTORITZAR, de conformitat amb 
l’apartat 5 del mateix article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, l’ampliació dels percentatges establerts per l’apartat 3 del citat article 174 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals per a les anualitats previstes en 
el conveni corresponents als exercicis 2022, 2023, 2024 i 2025. FACULTAR el regidor 
del Districte de Sant Martí per a la signatura del conveni. PUBLICAR el conveni signat a 
la Gaseta Municipal. 

Intervé la Sra. Tarafa.

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

IV) Part decisòria / executiva

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

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

3. – (M1923/3724) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern 
municipal a establir un mecanisme d’avaluació i control del compliment de les 
polítiques de discapacitat que inclogui: 1. L'estat tant de l’execució del pressupost per 
a les polítiques de la discapacitat com del compliment de les mateixes; 2. Un Informe 
d’Impacte de la Discapacitat al Pressupost, que reculli la inversió en polítiques de 
discapacitat en totes les Regidories. 
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Intervenen les Sres. i els Srs.: Benedí, Mascarell, Sierra, Ramírez, Parera, Barceló, Riera 
i Pérez.

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

APROVADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

4. – (M1923/3753) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que l’Institut 
Municipal d’Educació estableixi un Pla de millora de les Escoles bressol que contempli: 
- L’anunci, abans del període de preinscripció de les Escoles Bressol Municipals, de la 
data d’inici del curs 2022-2023 i la modificació, si s’escau, de la data de finalització del 
curs 2021-2022. - La planificació per garantir la baixada de ratio progressiva, a partir 
del proper curs escolar, a totes les escoles bressol municipals augmentant el nombre 
de professionals. -La proposta d’incorporació de nous perfils professionals a totes les 
Escoles Bressol municipals per poder atendre les necessitats especifiques de 
l’alumnat. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/3753) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que el Govern 
Municipal, a través de l’Institut Municipal d’Educació, segueixi desplegant millores 
a les escoles bressol municipals i, en concret: - Que anunciï, el més aviat possible, 
la data d’inici del curs 2022-2023 així com la modificació, si s'escau, de la data de 
finalització. - La planificació per garantir seguir amb la millora de ratios progressiva 
a totes les escoles bressol municipals augmentant el nombre de professionals, 
com s’ha fet des del 2015, paral·lelament a seguir incrementant l’oferta de places i 
la cobertura de la demanda. - La proposta d’incorporació de nous perfils 
professionals, amb especial atenció en l’Educació Especial, que donin recursos i 
servei a tota la xarxa d’Escoles Bressol municipals per poder atendre les 
necessitats especifiques de l’alumnat, de manera progressiva i responent a criteris 
d’equitat. 

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

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

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT

Del Grup Municipal Ciutadans:
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5. – (M1923/3704) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern 
Municipal a elaborar una campanya de difusió entre propietaris i grans tenedors sobre 
el dret de tempteig i retracte, amb l’objectiu d’aconseguir un major nombre 
d’habitatges públics disponibles mitjançant aquest sistema, i faci previsió 
pressupostària suficient per a augmentar l'adquisició d'habitatge destinat a lloguer 
social exercint tal dret. 

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

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

REBUTJADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

6. – (M1923/3744) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el govern 
municipal a realitzar les gestions oportunes per tal que Kiev sigui la propera ciutat 
convidada a les festes de la Mercè 2023, per tal de compartir el potencial artístic i 
cultural de la ciutat convidada en les programacions culturals i musicals de la Mercè. 

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

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

APROVADA

Del Grup Municipal Valents:

7. – (M1923/3716) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern 
Municipal a que ens faciliti mensualment un informe als grups municipal sobre l’estat 
de l'emergència habitacional i pobresa energètica en cada districte i les accions 
realitzades en cada cas per donar una solució. 

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

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

APROVADA
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (M1923/3725) Que el Govern municipal, a través del Districte de Sants-Montjuïc, faci 
de l’equipament que té previst bastir a l’antiga seu de l’Orfeó de Sants un espai 
multiús, amb unes instal·lacions (auditori, aules, bucs d’assaig, etc.) que donin 
resposta a les necessitats del teixit associatiu, dels actors culturals i de les escoles de 
música de la zona, i que, alhora, analitzi l’oferta d’ensenyaments artístics existent als 
diferents barris de Sants-Montjuïc per tal de trobar un nou emplaçament per a 
l’escola municipal de música del districte. 

Es presenta la modificació de redactat següent:

(M1923/3725) Que el Govern municipal reformuli el projecte que s'ubicarà a 
l’antiga seu de l’Orfeó de Sants incorporant l'ensenyament multidisciplinar artístic 
i garantint que l'equipament respongui a les necessitats del teixit associatiu, dels 
actors culturals i de les escoles de música de la zona. 

Intervenen els Srs.: Castellana i González.

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/3752) Que el govern municipal de Barcelona, amb voluntat de defensar l’ús 
quotidià de la llengua catalana i els drets lingüístics dels catalanoparlants de 
Barcelona, re etiquetin la flota de vehicles de la nova contracta de neteja i promoguin 
els canvis normatius adients per garantir l’ús i defensa de la llengua catalana en les 
futures licitacions que s’impulsin per part de l’Ajuntament de Barcelona. 

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

NO ACCEPTAT

10. – (M1923/3751) Que el govern municipal estudiï la possibilitat d’avançar la substitució 
de la gespa artificial de l’estadi Nou Sardenya per tal d’afectar el mínim possible l’inici 
de les competicions oficials i l’activitat dels usuaris i usuàries. I que aquest 
avançament sigui acordat i treballat en col·laboració amb el CE Europa com a principal 
afectat i gestor de la instal·lació esportiva. 

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

NO ACCEPTAT
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Del Grup Municipal Ciutadans:

11. – (M1923/3702) Que el Govern Municipal, amb la col·laboració de les diferents 
federacions i administracions, implementi la millora de les instal·lacions de rugbi 
existents actualment i impulsi la creació de noves instal·lacions a diferents zones de la 
ciutat, amb l'objectiu de donar suport als clubs i fomentar la pràctica d'aquest esport 
a Barcelona.

Intervenen els Srs.: Sierra i Escudé.

ACCEPTAT

12. – (M1923/3703) Que el Govern Municipal reforci els serveis d'atenció psicològica i 
professional adreçats a la gent jove per part de l'Ajuntament de Barcelona, atès 
l'increment dels casos de sentiment de soledat i malestar emocional en aquest 
col·lectiu, amb especial atenció a les dones i a les zones amb menys renda disponible.

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

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

13. – (M1923/3743) Instar el Govern Municipal a què conjuntament amb l’Entitat 
Metropolitana del Transport i conseqüentment l’Institut Metropolità del Taxi, i en 
compliment del RD 1544/2007, on es regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i 
no discriminació per l’accés i utilització dels mitjans de transport per a persones amb 
discapacitat, presenti un Pla d’adaptació de la flota de taxis juntament amb un 
calendari d’actuacions per tal de d’arribar al mínim legal del 5%. 

Es presenta la modificació de redactat següent:

(M1923/3743) Instar el Govern Municipal a què conjuntament amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i conseqüentment l’Institut Metropolità del Taxi, i en 
compliment del RD 1544/2007, on es regulen les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels mitjans de transport 
per a persones amb discapacitat, presenti un Pla d’adaptació de la flota de taxis 
juntament amb un calendari d’actuacions per tal de d’arribar al mínim legal del 
5%. 

Intervenen els Srs.: Ramírez i Riera.

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

De Regidora no adscrita:

14. – (M1923/3721) Instem el Govern municipal a que en coordinació amb els Serveis 
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Socials i la Tinença de Seguretat intervinguin des de l’àmbit social i de la seguretat a 
donar una solució d’emergència habitacional a les persones sense llar que viuen a 
l’espai Can Segalar amb els Jardins Margarida Rivière. 

Es presenta la modificació de redactat següent:

(M1923/3721) Instem el Govern municipal a que en coordinació amb els Serveis 
Socials i la Tinença de Seguretat intervinguin des de l’àmbit social i de la seguretat 
a donar una resposta social a les persones sense llar que viuen a l’espai Can 
Segalar amb els Jardins Margarida Rivière. 

Intervenen les Sres.: Barceló i Fuertes

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/3738) Quin ha estat el cost total de la presentació del projecte del “Pavelló 
Blau”, que es va dur a terme el dimecres 6 d’abril a la platja del Somorrostro? 

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

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

16. – (M1923/3745) Quines mesures té previst aplicar el govern municipal, a través del 
Consorci d’Educació, per tal de donar una solució a les peticions de les famílies de 
l’escola Roig Tesalia del Baix Guinardó? 

Intervenen els Srs.: Ramírez i González.

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

17. – (M1923/3726) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec atès a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports el 15 de febrer de 2022 i amb número de registre 
(M1923/3318) amb el següent contingut: Que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona 
i el Govern municipal instin el Govern de l’Estat a garantir el retorn social encara 
creixent del rescat bancari, i cedir els habitatges que té aquesta societat pública a 
Barcelona i als municipis de l'Àrea Metropolitana, de manera que això contribueixi a 
eradicar la borsa d’emergència habitacional dels mateixos. 
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Intervenen les Sres.: Baró i Martín.

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

18. – (M1923/3750) Que el Govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la següent 
proposició, aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports el mes de maig 
del 2021: (M1923/2116) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el 
Govern municipal presenti en el període màxim de dos mesos un Pla de joc per infants 
amb discapacitat de la ciutat de Barcelona que inclogui el calendari d’execució, el 
pressupost destinat i les següents accions: - Publicació, abans de la finalització del curs 
2020-2021,de la llista de parcs infantils de la ciutat de Barcelona, que són accessibles 
a la pàgina de l’Institut de persones amb discapacitat, tot especificant el nivell 
d’accessibilitat, per tal que les famílies puguin consultar i decidir l’opció que els va 
millor pels seus infants, fins el moment en que tots els parcs de la nostra ciutat siguin 
accessibles i inclusius. - Priorització i calendari dels espais de joc de cada districte que 
seran 100% accessibles i inclusius , tant des d’un punt de vista físic o cognitiu, tant pel 
que fa a les estructures de joc com per l’accés. - Elaboració i aprovació d’un protocol 
per garantir que, mentre arribi el moment que tots els infants amb discapacitat de la 
nostra ciutat tinguin una zona de joc accessible i inclusiva propera al seu domicili, en 
el cas de que una família sol·liciti un element de joc adaptat a una zona de jocs 
infantils propera al seu domicili, en un termini no superior a 30 dies l’Ajuntament 
instal.li aquest element de joc, per garantir el dret a l’oci i al joc dels infants amb 
discapacitat de la nostra ciutat. - Proposta de una zona de jocs d’aigua totalment 
accessible i inclusiva a la zona del FÒRUM a l’espai proper a la platja adaptada, 
compatible amb els usos del FÒRUM. 

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

ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 12.40 h.
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