Secretaria General

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
Sessió de 20 d'abril de 2021
ACTA
A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la ciutat de Barcelona, el 20 d'abril 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, 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 les Imes. Sres. Marina Gassol i Ventura, regidora del grup
municipal d'Esquerra Republicana i Francina Vila Valls, regidora del grup municipal de
Junts per Catalunya, i les Sres. Maria Truñó Salvadó, comissionada d'Educació, i Sonia
Fuertes Ledesma, comissionada d'Acció Social.
Excusa la seva absència la Ima. Sra. Lucia Martín González.
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 09.32 h.
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 16 de
març de 2021, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la
Comissió; i S’APROVA.
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II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici. S’HA LLIURAT
En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les
resolucions següents:
1. –

(0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 22 de
febrer de 2021, que reprèn l'execució del contracte basat de l'acord marc 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 un import màxim de 24.592,57 euros (IVA inclòs).

2. –

(0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 22 de
febrer de 2021, que reprèn l'execució del contracte basat de l'acord marc 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, S.L., per un import màxim de 29.451,01 euros (IVA inclòs).

3. –

(0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 22 de
febrer de 2021, que reprèn l'execució del contracte basat de l'acord marc relatiu a la
dinamització del procés participatiu del Pla d'Actuació Municipal 2020-2023 amb
pressupost participatiu al Districte de Sants-Montjuïc, adjudicat a la Fundació Francesc
Ferrer i Guàrdia, per un import màxim de 28.889,60 euros (IVA inclòs).

4. –

(0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 22 de
febrer de 2021, que reprèn l'execució del contracte basat de l'acord marc relatiu a la
dinamització del procés participatiu del Pla d'Actuació Municipal 2020-2023 amb
pressupost participatiu al Districte de Les Corts, adjudicat a la Arc Mediación
Ambiental, SC, per un import màxim de 17.946,85 euros (IVA inclòs).

5. –

(0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 22 de
febrer de 2021, que reprèn l'execució del contracte basat de l'acord marc relatiu a la
dinamització del procés participatiu del Pla d'Actuació Municipal 2020-2023 amb
pressupost participatiu al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, adjudicat a Delibera-Serveis
de Participació Interactiva, SL., per un import màxim de 22.535,60 euros (IVA inclòs).

6. –

(0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 22 de
febrer de 2021, que reprèn l'execució del contracte basat de l'acord marc 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
un import màxim de 24.269,13 euros (IVA inclòs).

7. –

(922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 22 de
febrer de 2021, que reprèn l'execució del contracte basat de l'acord marc relatiu a la
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dinamització del procés participatiu del Pla d'Actuació Municipal 2020-2023 amb
pressupost participatiu al Districte d'Horta-Guinardó, adjudicat a Quòrum Consultors
de Participació, SL., per un import màxim de 35.080,29 euros (IVA inclòs).
8. –

(0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 22 de
febrer de 2021, que reprèn l'execució del contracte basat de l'acord marc relatiu a la
dinamització del procés participatiu del Pla d'Actuació Municipal 2020-2023 amb
pressupost participatiu al Districte de Nou Barris, adjudicat al Sr. Jorge Gabriel
Quiñonero Oltra, per un import màxim de 37.747,91 euros (IVA inclòs).

9. –

(0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 22 de
febrer de 2021, que reprèn l'execució del contracte basat de l'acord marc 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 un import màxim de 28.929,77 euros (IVA inclòs).

10. –

(0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 22 de
febrer de 2021, que reprèn l'execució del contracte basat de l'acord marc relatiu a la
dinamització del procés participatiu del Pla d'Actuació Municipal 2020-2023 amb
pressupost participatiu al Districte de Sant Martí, adjudicat a la Fundació Francesc
Ferrer i Guàrdia, per un import màxim de 28.507,61 euros (IVA inclòs).

11. –

(0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 22 de
febrer de 2021, que reprèn l'execució del contracte basat de l'acord marc relatiu a la
dinamització del procés participatiu del Pla d'Actuació Municipal 2020-2023 amb
pressupost participatiu a persones amb diversitat funcional, adjudicat a Tàndem
Social, S.C.C.L., per un import màxim de 23.744,91 euros (IVA inclòs).

12. –

(0922/18) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 22 de
febrer de 2021, que reprèn l'execució del contracte basat de l'acord marc relatiu a la
dinamització del procés participatiu del Pla d'Actuació Municipal 2020-2023 amb
pressupost participatiu (procés PAM 15), adjudicat a la Fundació Francesc Ferrer i
Guàrdia, per un import màxim de 23.865,64 euros (IVA inclòs).

13. –

(20189202) Del gerent del districte de l'Eixample, de 4 de març de 2021, que cancel·la
i/o retorna a Relleu Cultural, SL. la garantia definitiva d'import 5.808,90 euros
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu a la gestió i la
dinamització del projecte Eix Jove districte de l'Eixample, per a l'exercici 2021.

14. –

(1201/18) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de
8 de març de 2021, que aprova la continuïtat del contracte relatiu al servei de gestió
de tres places d'acolliment residencial temporal d'emergència i tractament social de
víctimes del tràfic d'éssers humans, atès que s'està tramitant la licitació, mitjançant
procediment obert harmonitzat del nou acord marc adjudicat a Adoratrices Esclavas
Santísimo Sacramento, per temps indispensable, fins al 24 d'octubre de 2021, per un
import de 81.506,68 euros (IVA exempt).
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15. –

(2043/2020) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 9 de març de 2021, que
reajusta les anualitats per un import de 10.671,67 euros (IVA inclòs) del contracte
relatiu al servei de dinamització esportiva de les pistes Pegaso adjudicat a l'Associació
Esportiva de Sant Andreu, per als exercicis 2021-2022.

16. –

(2067/2015) de la Gerent del districte de Sant Andreu, de 9 de març de 2021, que
cancel·la i¡/o retorna a Incoop, SCCL. la garantia definitiva d'import 9.746,11 euros
constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al servei d'informació i
dinamització del Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, per a l'exercici
2021.

17. –

(2072/2018) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 9 de març de 2021, que
cancel·la i/o retorna a l'Associació Esportiva Sant Andreu la garantia definitiva
d'import 2.030,00 euros constituïda per respondre del compliment del contracte
relatiu al servei de dinamització de les pistes municipals del parc de la Pegaso, per a
l'exercici 2021.

18. –

(20200447) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 9 de març de 2021, que autoritza l'ampliació de la cobertura pressupostària
aprovada en data 3-12-2020 per a la finalització de l'exercici pressupostari i
impossibilitat d'incorporar-los a l'exercici següent i, en conseqüència, aprovar
l'autorització de la despesa del contracte relatiu a les tasques d'impuls, seguiment i
avaluació de totes les actuacions que conformen el Pla de Xoc de salut mental, per a
l'exercici 2021, i per un import de 62.260,39 euros (IVA inclòs).

19. –

(20200392) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
d'11 de març de 2021, que autoritza l'ampliació de la cobertura pressupostària
aprovada en data 3-12-2020 per la finalització de l'exercici pressupostari i
impossibilitat d'incorporar-los a l'exercici següent i, en conseqüència, aprovar
l'autorització de la despesa del contracte relatiu a l'execució dels serveis de suport
emocional a infants i adolescents dels centres oberts, per a l'exercici 2021, i per un
import de 127.892,18 euros (IVA inclòs).

20. –

(20190398) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 15 de març de 2021, que autoritza l'ampliació de la cobertura pressupostària
aprovada en data 24-07-2020, per a la finalització de l'exercici pressupostari i
impossibilitat d'incorporar-los a l'exercici següent i, en conseqüència, aprovar
l'autorització de la despesa del contracte relatiu al servei de suport en el
desenvolupament i la coordinació del projecte EDEC d'educació econòmica
transformadora per a persones vulnerables, per a l'exercici 2021, i per un import de
27.072,21 euros (IVA inclòs).

21. –

(131/2017) De la regidora del districte d'Horta-Guinardó, de 15 de març de 2021, que
ratifica l'aixecament de la suspensió parcial del contracte relatiu a la gestió i la
dinamització del casal d'entitats Mas Guinardó adjudicat a QSL, Serveis Culturals, SLU,
des del 22 de juny de 2020.
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22. –

(131/2017) De la regidora del districte d'Horta-Guinardó, de 16 de març de 2021, que
reconeix l'import d'indemnització de 9.445,34 euros a favor de QSL, Serveis Culturals,
SLU per al suspensió del contracte relatiu a la gestió i dinamització del casal d'entitats
Mas Guinardó, pel perìode comprès entre el 14 de març de 2020 i el 21 de juny de
2020, per a l'exercici 2021.

23. –

(0553/19) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de
15 de març de 2021, que imposa una penalitat contractual d'import 345,21 euros a
l'empresa IB2 Seguretat Catalunya, SL. per l'incompliment en l'execució del contracte
relatiu al servei de vigilància i seguretat de les dependències del SAIER.

24. –

(163/2020E) De la gerent municipal, de 16 de març de 2021, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de
dinamització per al projecte adreçat a la gent gran vulnerable del districte d'HortaGuinardó, per als exercicis 2021-2023, i per un pressupost base de licitació de
52.627,74 euros (IVA inclòs).

25. –

(20200236) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 25 de març de 2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la
despesa per un import de 5.082,33 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als serveis
auxiliars de recepció dels edificis situats al carrer València, 344 i al passeig de Sant
Joan, 75 de Barcelona, de la Gerència de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global,
Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, lot 1, per als exercicis 2021-2022.

26. –

(20200236) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 25 de març de 2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la
despesa per un import de 3.281,30 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als serveis
auxiliars de recepció dels edificis situats al carrer Viladomat, 127 de Barcelona, de la
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament
de Barcelona, lot 2, per als exercicis 2021-2022.

27. –

(20200415) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 25 de març de 2021, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la
despesa del contracte relatiu als serveis de coordinació tecnològica, assistència
tècnica, manteniment i evolució de les eines TIC de gestió del servei Vincles BCN, per
als exercicis 2021-2022, i per un pressupost base de licitació de 189.316,33 euros (IVA
inclòs).

28. –

(2053/2020) De la gerent municipal, de 26 de març de 2021, que allibera la quantitat
d'1.271,06 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu
al servei de gestió socioesportiva a diferents espais del barri de Baró de Viver i gestió
de les instal·lacions esportives del camp de futbol de Baró de Viver adjudicat a Esport3
Serveis Alternatius, SL., per als exercicis 2021-2022.
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29. –

(2053/2020) De la gerent municipal, de 26 de març de 2021, que adjudica a Esport3
Serveis Alternatius, SL. el contracte relatiu al servei de gestió socioesportiva a
diferents espais del barri de Baró de Viver i gestió de les instal·lacions esportives del
camp de futbol de Baró de Viver, per als exercicis 2021-2022, i per un import de
270.636,67 euros (IVA inclòs).

30. –

(s/n) De la gerent municipal, de 7 d'abril de 2021, que inicia expedient, aprova el plec
de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la gestió del casal de barri
Trinitat Nova, per als exercicis 2021-2023, i per pressupost base de licitació de
349.421,38 euros (IVA inclòs).
Acords de la Comissió de Govern de 18 de març de 2021

31. –

(20212006) INICIAR l’expedient per a la concessió de Serveis per a la gestió i
explotació del Camp de Futbol Municipal Parc de la Catalana, amb mesures de
contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 21C00001, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment restringit; APROVAR les
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i
el plec de prescripcions tècniques reguladores de la concessió, així con els annexos
que l’acompanyen; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; DONAR COMPTE
d’aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

32. –

(20200042 Lot 1) ADJUDICAR el contracte núm. 20000251L01, que té per objecte els
Serveis d’execució de diversos projectes en matèria de salut: "Salut sexual i
reproductiva", a COOPSOC: LABORATORI D'IDEES SOCIALS SCCL amb NIF F67190371,
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
31.510,38 euros IVA inclòs, dels quals 26.041,64 euros corresponen al preu net i
5.468,74 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 14.676,14 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111
0200; un import (IVA inclòs) de 16.834,24 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. FIXAR l'import de la garantia
definitiva en 1.302,08 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 senyora Pilar Solanes Salse.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

33. –

(20200042 Lot 1A) ALLIBERAR la quantitat de 2.158,11 euros (IVA inclòs), en concepte
de baixa en la licitació, del contracte 20000251L01 que té per objecte els Serveis
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Salut sexual i reproductiva", el
qual ha estat adjudicat a l'empresa COOPSOC: LABORATORI D'IDEES SOCIALS SCCL,
amb NIF F67190371, i retornar-lo a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el
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desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 2.158,11 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
34. –

(20200042 Lot 2) ADJUDICAR el contracte núm. 20000251L02, que té per objecte els
Serveis d’execució de diversos projectes en matèria de salut: "Salut mental:
dinamització de la taula BCN", a ESTRATEGIES QUALITAT URBANA, SL amb NIF
B60838307, 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 26.701,52 euros IVA inclòs, dels quals 22.067,37 euros corresponen al preu net i
4.634,15 euros a l'IVA.DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 10.058,68 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111
0200; un import (IVA inclòs) de 16.642,84 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200.FIXAR l'import de la garantia
definitiva en 1.103,37 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 senyora Pilar Solanes Salse.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

35. –

(20200042 Lot 2A) ALLIBERAR la quantitat de 6.584,15 euros (IVA inclòs), en concepte
de baixa en la licitació, del contracte 20000251L02 que té per objecte els Serveis
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Salut mental: dinamització de la
taula BCN", el qual ha estat adjudicat a l'empresa ESTRATEGIES QUALITAT URBANA,
SL, amb NIF B60838307, i retornar-lo a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 6.584,15 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

36. –

(20200042 Lot 3) ADJUDICAR el contracte núm. 20000251L03, que té per objecte els
Serveis d’execució de diversos projectes en matèria de salut: "Salut mental:
dinamització de les taules DTES", a SPORA SINERGIES SCCL amb NIF F63912240, 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 75.439,40
euros IVA inclòs, dels quals 62.346,61 euros corresponen al preu net i 13.092,79 euros
a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 30.535,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200; un
import (IVA inclòs) de 44.904,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. FIXAR l'import de la garantia
definitiva en 3.117,33 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
CCM 4/21 DSocials

7/26

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 senyora Pilar Solanes Salse.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
37. –

(20200042 Lot3A) ALLIBERAR la quantitat de 14.369,39 euros (IVA inclòs), en concepte
de baixa en la licitació, del contracte 20000251L03 que té per objecte els Serveis
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Salut mental: dinamització de
les taules DTES", el qual ha estat adjudicat a l'empresa SPORA SINERGIES SCCL, amb
NIF F63912240, i retornar-lo a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 14.369,39 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200.DONAR
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

38. –

(20200042 Lot 4) ADJUDICAR el contracte núm. 20000251L04, que té per objecte els
Serveis d’execució de diversos projectes en matèria de salut: "Suport a les persones
cuidadores", a ESTRATEGIES QUALITAT URBANA, SL amb NIF B60838307, 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 26.728,13
euros IVA inclòs, dels quals 22.089,36 euros corresponen al preu net i 4.638,77 euros
a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 9.713,39 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200; un
import (IVA inclòs) de 17.014,74 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. FIXAR l'import de la garantia
definitiva en 1.104,47 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 senyora Pilar Solanes Salse.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

39. –

(20200042 Lot 4A) ALLIBERAR la quantitat de 7.301,35 euros (IVA inclòs), en concepte
de baixa en la licitació, del contracte 20000251L04 que té per objecte els Serveis
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Suport a les persones
cuidadores", el qual ha estat adjudicat a l'empresa ESTRATEGIES QUALITAT URBANA,
SL, amb NIF B60838307, i retornar-lo a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 7.301,35 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

40. –

(20200042 Lot 5) ADJUDICAR el contracte núm. 20000251L05, que té per objecte els
Serveis d’execució de diversos projectes en matèria de salut: "Estratègia de salut
laboral", a MOMENTUM LAB S.L amb NIF B66621061, de conformitat amb la proposta
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de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser
considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 19.972,52 euros IVA inclòs, dels
quals 16.506,21 euroscorresponen al preu net i 3.466,31 euros a l'IVA. DISPOSAR a
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 8.624,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200; un import (IVA inclòs) de
11.348,02 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22703/31111 0200. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 825,31 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 senyora Pilar Solanes Salse. DONAR COMPTE d'aquest
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
41. –

(20200042 Lot 5A) ALLIBERAR la quantitat de 2.723,52 euros (IVA inclòs), en concepte
de baixa en la licitació, del contracte 20000251L05 que té per objecte els Serveis
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Estratègia de salut laboral", el
qual ha estat adjudicat a l'empresa MOMENTUM LAB S.L, amb NIF B66621061, i
retornar-lo a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 2.723,52 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

42. –

(20200042 Lot 6) ADJUDICAR el contracte núm. 20000251L06, que té per objecte els
Serveis d’execució de diversos projectes en matèria de salut: "Salut en xarxa: mapa
d'actius de salut", a COOPSOC: LABORATORI D'IDEES SOCIALS SCCL amb NIF
F67190371, 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 43.731,12 euros IVA inclòs, dels quals 36.141,42 euros corresponen al preu net i
7.589,70 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 20.053,65 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111
0200; un import (IVA inclòs) de 23.677,47 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200.FIXAR l'import de la garantia
definitiva en 1.807,07 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
senyora Pilar Solanes Salse. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
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43. –

(20200042 Lot 6A) ALLIBERAR la quantitat de 3.623,81 euros (IVA inclòs), en concepte
de baixa en la licitació, del contracte 20000251L06 que té per objecte els Serveis
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Salut en xarxa: mapa d'actius
de salut", el qual ha estat adjudicat a l'empresa COOPSOC: LABORATORI D'IDEES
SOCIALS SCCL, amb NIF F67190371, i retornar-lo a l'aplicació pressupostària i
pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 3.623,81 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111
0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

44. –

(20200042 Lot 7) ADJUDICAR el contracte núm. 20000251L07, que té per objecte els
Serveis d’execució de diversos projectes en matèria de salut: "Ajuntament,
organització promotora de la Salut", a AIRUN SERVEIS CULTURALS SL amb NIF
B61519344, 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 30.416,21 euros IVA inclòs, dels quals 25.137,36 euros corresponen al preu net i
5.278,85 € a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 14.457,59 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200; un
import (IVA inclòs) de 15.958,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/31111 0200. FIXAR l'import de la garantia
definitiva en 1.256,87 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 senyora Pilar Solanes Salse.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

45. –

(20200042 Lot 7A) ALLIBERAR la quantitat de 1.501,03 euros (IVA inclòs), en concepte
de baixa en la licitació, del contracte 20000251L07 que té per objecte els Serveis
d'execució de diversos projectes en matèria de salut: "Ajuntament, organització
promotora de la Salut", el qual ha estat adjudicat a l'empresa AIRUN SERVEIS
CULTURALS SL, amb NIF B61519344, i retornar-lo a l'aplicació pressupostària i
pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 1.501,03 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/31111
0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

46. –

(20180259) APROVAR, de conformitat amb l'article 29.4 LCSP, la continuïtat del
contracte 18003127-004 que té per objecte el servei de gestió i desenvolupament del
projecte VinclesBcn i el subministrament de 2.000 tauletes, servei de manteniment de
3.000 tauletes i 3.000 connexions a internet, atès que s’està tramitant la licitació
mitjançant procediment obert harmonitzat del nou contracte (20003538), adjudicat a
la UTE TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU - VODAFONE ESPAÑA SAU Y
ELECTRONI, amb NIF U67369173, 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 de gener de 2021 fins el 30 de setembre de 2021, per un import total
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d'1.441.604,87 euros, (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que
consta en l'expedient.AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per
un import d'1.441.604,87 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import net de 39.600,00 euros i import IVA de 8.316,00 euros amb tipus impositiu
21% a l'aplicació pressupostària D/63622/23033 0200; un import net d'1.266.989,88
euros i import IVA de 126.698,99 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació
pressupostària D/22719/23033 0200. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa
adjudicatària. 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 COMPTE d'aquest
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
47. –

(18010209/18005895-003) PRORROGAR per un període comprès des del 26.03.2021
fins el 25.08.2022, el contracte 18005895-003 que té per objecte el Programa gent
gran del Districte de Nou Barris, amb mesures de contractació pública sostenible,
adjudicat a l'empresa ASOC. ESPORT-3, amb NIF G08880577, per un import total de
791.639,57 euros, exempt d'IVA, d'acord amb els informes i documentació que consta
en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 426.864,48 euros, exempt d'IVA, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a
l'aplicació pressupostària D/22719/23231 0608. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa
de l'esmentat contracte per un import de 364.775,09 euros, exempt d'IVA, amb càrrec
a l'exercici 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23231 0608, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. REQUERIR l'adjudicatari
per tal que signi telemàticament 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.

48. –

(18010198/18005175-003) PRORROGAR per un període comprès des del 26.03.2021
fins el 25.03.2022, el contracte 18005175-003 que té per objecte la Gestió i
dinamització del Centre Cívic Torre Llobeta, amb mesures de contractació publica
sostenible, adjudicat a l’empresa ESPORT3 SERVEIS ALTERNATIUS SL, amb NIF
B62068713, per un import total de 294.374,03 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 69.504,98 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 57.442,13 euros i import IVA de 12.062,85
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711/0608,
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
224.869,05 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de
185.842,19 euros i import IVA de 39.026,86 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22719/33711/0608. REQUERIR l'adjudicatari per tal que signi
telemàticament 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.
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Acords de la Comissió de Govern de 25 de març de 2021
49. –

(20160238) APROVAR, de conformitat amb l'article 29.4 LCSP, la continuïtat del
contracte 16002832-004 que té per objecte el Servei de gestió del Centre Municipal
d’Acolliment d’Urgències per a persones que viuen violència masclista (CMAU-VM) de
l’Ajuntament de Barcelona, atès que s’està tramitant la licitació mitjançant
procediment obert harmonitzat del nou contracte (20003296), adjudicat a l’entitat
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 6 mesos,
comprès des de l’1 d’abril de 2021 fins el 30 de setembre de 2021, per un import total
de 361.074,44 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 361.074,44 euros, IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec
a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net
de 361.074,44 euros i import IVA de 0,00 euros amb tipus impositiu 0% a l'aplicació
pressupostària D/22731/23171 0200, NOTIFICAR aquest acord a l’empresa
adjudicatària, 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 i DONAR COMPTE d'aquest
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

50. –

(20212007) INICIAR l'expedient per a la contractació de la Gestió dels serveis de
promoció, dinamització i organització de les activitats dels casals de gent gran del
Districte de Ciutat Vella, amb núm. de contracte 21000609, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació d'1.918.213,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 3.487.660,00 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'1.743.830,00 euros i import de l'IVA de 174.383,00 euros; i amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 479.553,25 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0601; un import (IVA inclòs) de 959.106,50
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23232 0601; un import (IVA inclòs) de 479.553,25 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0601;
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.

51. –

(20004596) ADJUDICAR el contracte núm. 20004596 que té per objecte 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, per al període comprés entre el 15 d’abril de 2021, o a partir del
dia següent a la de formalització del contracte i fins el 31 d’agost de 2022, a favor de
l'empresa Iniciatives i Programes, SL amb NIF B59545913 de conformitat amb la
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la
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proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un
import màxim de 260.831,48 euros IVA inclòs, dels quals 237.119,53 euros
corresponen al preu net i 23.711,95 euros a l'IVA del 10%. DISPOSAR a favor de
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 134.367,74 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/0604/22719/23232 i un import (IVA inclòs) de 126.463,74
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/0604/22719/23232; 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 11.855,98 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 el
Sr. Josep Maria Comorera Villalobos i, DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.
52. –

(20004596) ALLIBERAR la quantitat de 24.258,85 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 20004596 que té per objecte 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, el qual
ha estat adjudicat a l'empresa Iniciatives i Programes, SL, amb NIF B59545913, i
retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 12.496,98 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/23232; un import (IVA inclòs)
d'11.761,87 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/0604/22719/23232. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.

53. –

(2021-0003) APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona i l’escola VIirolai Emsa per apropar els alumnes a un entorn real
d’aprenentatge que els permetrà fomentar la curiositat, el pensament científic i crític,
i l’aprenentatge en context així com interactuar i conèixer de prop la vida laboral,
FACULTAR el Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de
l’Ajuntament de Barcelona, l’Im. Sr. Joan Subirats i Humet, per a la signatura d’aquest
conveni marc; FACULTAR els i les gerents d’Àrea i de Districte de l’Ajuntament de
Barcelona l’aprovació i signatura dels acords individuals amb l’alumnat per a la
formació pràctica en l’Ajuntament de Barcelona, que tinguin lloc a l'empara d’aquest
conveni marc; DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports

54. –

(20212008) INICIAR l'expedient per a la contractació de la "Gestió dels serveis de
promoció, dinamització i organització de les activitats dels centres cívics del Districte
de Ciutat Vella", amb núm. de contracte 21000673, mitjançant tramitació ordinària,
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de
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5.692.687,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 9.409.400,00 euros, distribuït en
els següents lots: - LOT núm. 01, Centre Cívic Barceloneta, per un import
d'1.501.474,48 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Centre Cívic Convent Sant Agustí, per
un import d'1.302.516,60 euros IVA inclòs; - LOT núm. 03, Centre Cívic Drassanes, per
un import d'1.583.570,56 euros IVA inclòs; - LOT núm. 04, Centre Cívic Pati Llimona,
per un import d'1.305.125,36 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació;
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net de 4.704.700,00 euros i
import de l'IVA de 987.987,00 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 375.368,62
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0601, un import (IVA inclòs) de 750.737,24 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601, un
import (IVA inclòs) de 375.368,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601; un import (IVA inclòs) de 325.629,15
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0601, un import (IVA inclòs) de 651.258,30 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601, un
import (IVA inclòs) de 325.629,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601, un import (IVA inclòs) de 395.892,64
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0601, un import (IVA inclòs) de 791.785,28 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601, un
import (IVA inclòs) de 395.892,64 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601, un import (IVA inclòs) de 326.281,34
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711 0601, un import (IVA inclòs) de 652.562,68 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601, un
import (IVA inclòs) de 326.281,34 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0601, 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.
55. –

(21XF0380) ADJUDICAR el contracte de la concessió de serveis, núm. 20C00019, que
té per objecte la Gestió i explotació dels serveis de cursos i tallers, informació i gestió
de sales del Centre Cívic de La Sedeta del Districte de Gràcia, amb mesures de
contractació pública sostenible, a Calaix de Cultura, SL, amb NIF B63033740, per ser
l'única oferta presentada i de conformitat amb la proposta de la Mesa de
contractació, per un pressupost de subvenció de 188.880,00 euros, durant la seva
vigència. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el
desglossament següent: un import de 70.830,00 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/48999/33711 0606; un import de 94.440,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/48999/33711 0606; un import de 23.610,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2023 i a l'aplicació pressupostària D/48999/33711 0606. CONDICIONAR la seva
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a
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l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 9.444,00 euros. REQUERIR
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències del departament de recursos
interns per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la
recepció de la notificació. DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Ma. Cruz
Martín Aguilera, tècnica de la direcció de serveis a les persones i al territori. DONAR
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport.
56. –

(17003761-003) RATIFICAR la suspensió parcial del contracte de serveis 17003761,
que té per la gestió i dinamització del Casal d’entitats Mas Guinardó, adjudicat a
l’empresa QSL, Serveis Culturals, SLU, amb CIF B60641925 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 19 d’abril de 2020. RATIFICAR l'aixecament de la suspensió
parcial del contracte de serveis 17003761, que té per la gestió i dinamització del Casal
d’entitats Mas Guinardó, adjudicat a l’empresa QSL, Serveis Culturals, SLU, amb CIF
B60641925, des del 22 de juny de 2020, de conformitat amb l’acta d’aixecament de la
suspensió del contracte 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.

57. –

(17003761-003) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès el 2 de març
de 2021 l'import d'indemnització a favor de QSL, Serveis Culturals, SLU, amb CIF
B60641925, per la suspensió del contracte número 17003761, que té per objecte la
gestió i dinamització del Casal d’entitats Mas Guinardó, per la quantitat de 9.445,34
euros pel període comprés entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 21 de juny de 2020.
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de
l'aplicació pressupostària D/22611/92416 del pressupost del Districte de l’any 2021.
NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR COMPTE d'aquest acord a la
Comissió de drets socials, cultura i esports.

58. –

(20004436) ADJUDICAR el contracte núm. 20004436, que té per objecte el Servei de
gestió del Recinte Fabra i Coats a Iniciatives i Programes, SL, amb NIF B59545913, 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 580.089,67
euros IVA inclòs, dels quals 479.412,95 euros corresponen al preu net i 100.676,72
euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 49.744,63 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33411 0609; un
import (IVA inclòs) de 298.467,79 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33411 0609; un import (IVA inclòs) de 231.877,25
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33411 0609. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la
garantia definitiva en 23.970,65 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
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especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte la
Sra. Susanna Descals, adscrita a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
59. –

(20004436) ALLIBERAR la quantitat de 50.613,15 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 20004436 que té per objecte el Servei de gestió del
Recinte Fabra i Coats, el qual ha estat adjudicat a l'empresa Iniciatives i Programes, SL,
amb NIF B59545913, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 4.340,25 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33411 0609; un
import (IVA inclòs) de 26.041,48 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33411 0609; un import (IVA inclòs) de 20.231,42
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33411 0609. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials,
Cultura Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 8 d'abril de 2021

60. –

(20210060) INICIAR l'expedient per a la contractació de la gestió del Servei d’Atenció a
Homes per a la promoció de relacions no violentes (SAH), amb núm. de contracte
21001013, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació d'1.360.543,29 euros (IVA inclòs), determinat en
funció de preus unitaris i un valor estimat de 2.157.072,25 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'1.236.857,54 euros i import de l'IVA de 123.685,75 euros; i amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 329.843,71 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200, un import (IVA inclòs) de 515.349,79
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22731/23171 0200, un import (IVA inclòs) de 515.349,79 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200;
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors
a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de l’article
103 de la LCSP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura
i Esports.

61. –

(20210030) INICIAR l'expedient per a la contractació d'Acord Marc per a la prestació
del Servei de gestió de l'allotjament temporal i manutenció de persones i famílies en
hostals, pensions i pisos d'estada temporal a Barcelona i part de la seva àrea
metropolitana, amb núm. de contracte 21000295, mitjançant tramitació urgent, amb
la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de
16.633.941,85 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 14.985.533,20 euros; DECLARAR
la urgència en la tramitació, segons el què preveu l'article 119 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i d'acord amb la justificació que
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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 mitjançant procediment
obert amb tramitació urgent, a l'empara de l'article 219 i següents de la LCSP. DONAR
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 15 d'abril de 2021
62. –

(20219203) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Servei de dinamització dels
equipaments municipals per a adolescents i joves: Espai la Clau, Espai 12@16 i
Projecte "Tarda Jove al Poble-Sec" del Districte de Sants-Montjuïc, amb objectius
d'eficiència social", amb núm. de contracte 21000441, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació de 462.014,80 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 630.020,19 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 420.013,46 euros i import de l'IVA de 42.001,34 euros; i amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 154.004,95 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0603, un import (IVA inclòs) de 231.007,40
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23222 0603, un import (IVA inclòs) de 77.002,45 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0603;
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 de Drets Socials,
Cultura i Esports.

63. –

(19001760-001) RATIFICAR la suspensió parcial del contracte de serveis 19001760,
relatiu a la gestió i la dinamització de l’Espai Jove Boca Nord, adjudicat a l’empresa
INICIATIVES I PROGRAMES,SL, amb CIF B59545913 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 19 d’abril de 2020. RATIFICAR l'aixecament de la suspensió parcial del
contracte de serveis 19001760, relatiu a la gestió i la dinamització de l’Espai Jove Boca
Nord, adjudicat a l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES,SL, amb CIF B59545913, des
del 22 de juny de 2020 inclòs, de conformitat amb l’acta d’aixecament de la suspensió
del contracte 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.

64. –

(19001760-001) RECONÈIXER, de conformitat amb l'informe tècnic emès en data 10
de març de 2021 l'import d'indemnització a favor de INICIATIVES I PROGRAMES,SL,
amb CIF B59545913, per la suspensió del contracte número contracte 19001760,
relatiu a la gestió i la dinamització de l’Espai Jove Boca Nord, per la quantitat de
5.685,44 euros pel període comprés entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 21 de juny
de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a
càrrec de de la partida D/22611/92416 de l'exercici 2021. NOTIFICAR la present
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resolució al contractista. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
65. –

(20219201) ALLIBERAR la disposició de la despesa del contracte 20003526-001 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", per endarreriment en
l'execució del contracte, per un import de 1.749,06 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 1.749,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0603 (minoració A); un import (IVA inclòs)
de 1.749,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/23222 0603 (minoració D). DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.
a) Mesures de govern

1. –

BcNFemTech: per l'equitat de gènere al sector TIC.
Intervenen les Sres i el Sr.: Pérez, Alamany, Vila, Barceló, Ramírez, Parera
ES DÓNA PER TRACTADA

2. –

Pla per a l'educació i la criança de la petita infància.
Intervenen les Sres i el Sr: Truñó, Sendra, Munté, Barceló, Ramírez, Parera
ES DÓNA PER TRACTADA
b) Informes
c) Compareixences Govern municipal
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

3. –

(M1923/1956) Que comparegui el responsable de polítiques socials de l’Ajuntament
de Barcelona per tal d’explicar com s’ha desenvolupat el programa Alimenta i la gestió
que s’ha fet per part de l’Ajuntament.
Intervenen les Sres. i el Sr.: Fuertes, Munté, Benedí, Barceló, Ramírez, Parera
ES DÓNA PER TRACTADA
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
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b) Propostes d'acord
Districte de Nou Barris
4. –

(21XF0310 I 21XF0200) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit núms.
21XF0310 i 21XF0200, pels imports, conceptes i a favor de les empreses que consten a
l’annex, i per les factures que s’hi indiquen, atesa la necessitat de regularitzar les
despeses realitzades i no reconegudes en l’exercici corresponent. AUTORITZAR,
DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les despeses pels imports indicats a l’annex
i amb càrrec al pressupost general de l’exercici 2021 i a les aplicacions pressupostàries
en l’annex indicades.
Intervenen les Sres. i els Srs: Perez, Riera, Benedí, Mascarell, Barceló, Ramírez, Parera
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona
pel Canvi i la reserva d'Esquerra Republicana.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

5. –

(M1923/1989) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda : Instar al govern
municipal a crear immediatament un grup de treball amb els grups municipals, amb
l’objectiu d’impulsar un gran acord polític que permeti protegir la gestió
d’equipaments esportius municipals i reforçar el model Barcelona en l’àmbit esportiu.
Tenint en compte, les competències de la ciutat en base la seva Carta Municipal, així
com aprofundint en el marc legal vigent, les concessions dels equipaments municipals
que sortiran a concurs públic properament i les acciones oportunes que es puguin
desenvolupar des del municipi per protegir el Model Barcelona i instar a les altres
Administracions si és necessari, per tal de blindar aquest model d’èxit en la gestió
esportiva, basat en la col·laboració entre l’Ajuntament i la societat civil i esportiva de
la ciutat.
Es presenta el text transaccionat següent:
(M1923/1989) La Comissió́ de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al govern
municipal a crear un grup de treball amb l’objectiu de sostenir i reforçar el model de
gestió de Barcelona, impulsant un grup de treball transversal amb participació dels
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grups municipals amb l'objectiu de trobar el major consens polític possible, que
aprofundeixi en el marc de legalitat vigent i els reptes que ha d’afrontar el sector
esportiu, per tal de mantenir aquest model d’èxit en la gestió́ esportiva, basat en la
col·laboració́ entre l’Ajuntament i la societat civil i esportiva de la ciutat.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Vila, Alamany, Barceló, Ramírez, Parera, Escudé
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi. APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT
Del Grup Municipal Ciutadans:
6. –

(M1923/1947) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que el Govern
Municipal, en coordinació amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
(IMPD) i amb les diferents regidories, es comprometi a garantir les eines necessàries
per a l’accessibilitat a persones amb diversitat auditiva en els diferents actes
institucionals i activitats promogudes per l’Ajuntament de Barcelona, com per
exemple garantir la interpretació en llengua de signes i la transcripció dels continguts
en les comissions, audiències públiques i plenaris de ciutat i els específics de cada
districte.
Es presenta el text transaccionat següent:
(M1923/1947) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que el Govern
Municipal, en coordinació amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
(IMPD) i amb les diferents regidories, es comprometi a garantir les eines necessàries
per a l’accessibilitat a persones amb diversitat auditiva en els diferents actes
institucionals i activitats promogudes per l’Ajuntament de Barcelona, com per
exemple garantir la interpretació en llengua de signes i la transcripció dels continguts
en les comissions, audiències públiques i plenaris de ciutat i els específics de cada
districte.Al mateix temps estudiar l'opció de que es facilitin mascaretes transparents
homologades que compleixin la màxima protecció per tant de que es puguin utilitzar
en els actes institucionals per garantir l'accessibilitat a les persones amb diversitat
auditiva.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Barceló, Benedí, Munté, Ramírez, Parera, Riera
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi. APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT
Del Grup Municipal Partit Popular:

7. –

(M1923/1985) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern
Municipal a elaborar, juntament amb l’Institut Municipal de Serveis Socials un
Reglament del servei d’atenció domiciliària que detalli i concreti totes aquelles
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qüestions que tinguin incidència en la concreció dels serveis, així com els mecanismes
de control i seguiment de la qualitat en la prestació del servei d’atenció domiciliària.
Intervenen el Sr. i les Sres.: Ramírez, Benedí, Munté, Barceló, Parera, Pérez
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 Barcelona pel Canvi:
8. –

(M1923/1954) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el govern municipal
a presentar un anàlisi de necessitat i idoneïtat del projecte d’ampliació de la xarxa
municipal d’escoles bressol, tenint en compte les dades actualitzades i la distribució
de l’oferta i demanda de places 0 – 3 anys públiques i privades existent per districtes i
barris de la ciutat, i a presentar un estudi d’impacte de l’ampliació de les 13 noves
escoles bressol municipals.
Intervenen les Sres. i el Sr.: Parera, Sendra, Munté, Barceló, Ramírez, Truñó
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 Esquerra Republicana:

9. –

(M1923/1972) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Donar
suport a la tramitació i aprovació al Congreso de los Diputados d'una llei estatal,
després de la feina realitzada pel Ministerio de Igualdad i les entitats trans, per a la
igualtat plena de les persones trans, fonamentada en la despatologització i
reconeixement de les identitats trans*, en l'autodeterminació de la identitat i
expressió de gènere i en l'abordatge integral de polítiques per intervenir en les
desigualtats estructurals que encara pateixen les persones trans*. Segon.- Donar
trasllat d'aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, al Ministerio de
Igualdad, a la Plataforma Trans Estatal, a l'Observatori contra l'Homofòbia, les entitats
membres del Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya i a la
Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB).
Intervenen les Sres. i els Srs.: Alamany, Vila, Barceló, Ramírez, Parera, Riera, Pérez
Votació favorable de Barcelona en Comú, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya
i Ciutadans, desfavorable de Partit Popular i Barcelona pel Canvi i l'abstenció de
Partit dels Socialistes de Catalunya. APROVADA
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Del Grup Municipal Barcelona en Comú:
10. –

(M1923/1983) Seguint les recomanacions de la Comissió de Seguiment i Avaluació
dels Acords del Pacte de Toledo, la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda:
1. Instar el govern d'Espanya, a través del Ministeri d'Hisenda, a realitzar una auditoria
dels Comptes de la Seguretat Social, perquè “la ciutadania tingui una imatge fidedigna
de la situació de la Seguretat Social a partir del coneixement precís del decisiu paper
que ha exercit en la construcció de les institucions del nostre Estat de benestar.”
Aquesta auditoria ha de quantificar l'import total de les denominades despeses
impròpies a càrrec de les cotitzacions socials. 2. Instar el govern de l’estat a que, una
vegada establerta aquesta quantia, estudiï mecanismes de mecanismes de
compensació adequats a la Caixa única de la Seguretat Social.
Intervenen les Sres. i els Srs: Pérez, Benedí, Munté, Barceló, Ramírez, Parera, Riera
Votació favorable de Barcelona en Comú, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya
i Ciutadans i l'abstenció de Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular i
Barcelona pel Canvi. APROVADA
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

11. –

(M1923/1974) Que es realitzin avaluacions d’impacte en la infància a les polítiques
públiques i a les mesures de govern municipals que s’hagin de desenvolupar a la
ciutat, per tal de conèixer a priori els efectes que tindran sobre els nens i nenes.
Es presenta la modificació de redactat següent:
(M1923/1974) Que es realitzin avaluacions i seguiment en la infància a les polítiques
públiques i a les mesures de govern municipals que s’hagin de desenvolupar a la
ciutat, per tal de conèixer a priori els efectes que tindran sobre els nens i nenes.
Intervenen la Sra. Gassol i el Sr. Riera
ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

12. –

(M1923/1973) Que el Govern municipal presenti, en el termini d’un mes, un informe
detallat en què s’especifiquin les direccions dels equipaments culturals municipals i
dels consorcis i fundacions de caire cultural en què hi participa l’Ajuntament que estan
vacants actualment o que es preveu que quedin vacants enguany, el calendari estimat
i el tipus de concurs per a proveir-les, la categoria laboral, les funcions a desenvolupar
i els requisits de les persones candidates previstos per a cadascuna de les places, així
com els objectius que l’Ajuntament assenyala per a cada equipament, ja sigui
municipal o participat, i que serien la base de futurs contractes programa. Si el Govern
municipal no considera necessari, de moment, treure a concurs la direcció d’algun
equipament, com sembla ser el cas de la Fàbrica de Creació de la Fabra i Coats, volem
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conèixer la raó d’aquesta decisió i la fórmula triada per a garantir la governança en
cada cas.
Intervenen la Sra. Sendra i el Sr. Subirats
ACCEPTAT
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
13. –

(M1923/1958) Que el govern convoqui, en el termini màxim de un mes, una sessió de
treball amb els Grups municipals i que prèviament es faci arribar als grups un informe
de l’Oficina d’assentaments irregulars (OPAI) sobre la situació dels assentaments a la
ciutat de Barcelona, per tal de poder debatre’l a la sessió
Es presenta la modificació de redactat següent:
(M1923/1958) Que el govern convoqui, en el termini màxim de dos mesos, una
sessió de treball amb els Grups municipals i que prèviament es faci arribar als grups
un informe de l’Oficina d’assentaments irregulars (OPAI) sobre la situació dels
assentaments a la ciutat de Barcelona, per tal de poder debatre’l a la sessió.
Intervenen les Sres. Munté I Pérez
ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

14. –

(M1923/1990) En referència als Fons Next Generation, conèixer, per escrit, quines
Manifestacions d’Interès ha presentat l’Ajuntament de Barcelona als Ministeris, per al
sector cultural. La informació ha d’incloure la quantitat global que s’ha demanat,
desglossada per sectors culturals; l’impacte sobre el treball, la facturació i els públics
que s’ha marcat com objectius; quin organisme, departament o comissió farà
seguiment de la gestió d’aquests fons, des de la petició fins la rebuda, distribució i
avaluació del seu efecte; i finalment, quin impacte s’ha previst que tingui en el Pla
Estratègic que s’ha de derivar del Pacte per la Cultura de Barcelona.
Intervenen els Srs. Mascarell i Subirats
ACCEPTAT
Del Grup Municipal Ciutadans:

15. –

(M1923/1949) Que el Govern Municipal insti el Consorci d’Educació de Barcelona, del
que forma part, a presentar de manera immediata un informe als Grups Municipals on
s’aclareixin les greus anomalies manifestades per l’informe de la Sindicatura de
Comptes respecte del seu exercici pressupostari corresponent a 2018.
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Es presenta la modificació de redactat següent:
(M1923/1949) Que el Govern Municipal insti el Consorci d’Educació de Barcelona, del
que forma part, a presentar de manera immediata un informe als Grups Municipals
on s’aclareixin les possibles anomalies manifestades per l’informe de la Sindicatura
de Comptes respecte del seu exercici pressupostari corresponent a 2018.
Intervenen les Sres. Barceló I Truñó
ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS
16. –

(M1923/1948) Instem el Govern Municipal que, en el termini màxim de tres mesos,
presenti les mesures que portarà a terme per tal d’eliminar la bretxa salarial existent
entre les treballadores i els treballadors de l’Ajuntament de Barcelona.
Intervenen les Sres. Barceló i Pérez
ACCEPTAT
d) Preguntes
Del Grup Municipal Partit Popular:

17. –

(M1923/1986) Quin ha estat el cost en publicitat i en l’organització dels actes
previstos a la “Primavera Republicana” que aquest any commemorava el 90
aniversari de la proclamació de la Segona República?
Intervenen el Srs. Ramírez I Subirats
ES DÓNA PER TRACTADA

18. –

(M1923/1987) Quines aportacions, informes o actes de participació, a tots els
nivells, s’han tingut en compte per tal de definir els usos previstos en l’equipament
Muñoz Ramonet
Intervenen els Srs. Ramírez I Subirats
ES DÓNA PER TRACTADA
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

19. –

(M1923/1991) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la
proposició aprovada en la Comissió del mes de febrer del 2021 amb el següent
contingut: (M1923/1700) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Redefinir els objectius i les competències de BCN Plató o BCN Film Comission; CCM 4/21 DSocials
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Reforçar la política de rodatges a la ciutat; - Dotar a l’ICUB de totes les competències
per reforçar la indústria audiovisual (publicitària, fotogràfica, cinematogràfica,
documental...); - Definir un pla de cooperació amb els sectors privats i fer de la ciutat,
de nou, un bon exemple de cooperació públic-privat, integrant associacions com la
Federació de Productors Audiovisuals, el Parc Audiovisual Catalunya, el Clúster
Audiovisual de Catalunya, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i l’ICEC, entre
d’altres; - Establir sinèrgies amb institucions educatives com l’ESCAC i l’EMAV entre
d’altres; - Promoure l’atracció de plataformes com HBO, Netflix o altres; - Delimitar un
pla d’equipaments audiovisuals que facin guanyar competitivitat internacional; Modelar un calendari i pressupost, i un sistema d’avaluació del progrés; - Encabir
totes les anteriors línies d’actuació, de manera immediata, en el context del Pla
Estratègic que se’n ha de derivar del Pacte per la Cultura de Barcelona; - I tenir en
compte l’aposta de Barcelona i Catalunya com motor de l’audiovisual i el videojoc del
Sud d’Europa, tal i com s’especifica al punt 2 del Next Generation Catalonia.
Intervenen els Srs. Mascarell i Subirats
ES DÓNA PER TRACTAT
Del Grup Municipal Ciutadans:
20. –

(M1923/1950) Que el Govern Municipal informi sobre l’estat d’execució del prec
acceptat a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports el passat 18 de febrer de
2020, amb el següent contingut: (M1923/554) Instar al govern municipal a presentar
en el termini de 3 mesos un pla de rehabilitació dels espais i equipaments culturals
que estan deteriorats o infrautilitzats a la ciutat de Barcelona.
Intervenen la Sra. Barceló i el Sr. Subirats
ES DÓNA PER TRACTAT
Del Grup Municipal Partit Popular:

21. –

(M1923/1988) Que s’informi de l’estat d’execució del prec de grup municipal popular
atès a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acceptat a la sessió de 16 de juny
de 2020 (M1923/920) amb el següent contingut: (M1923/920) Instar al govern
municipal, mitjançant l’ICUB, a fer en el termini de sis mesos, una proposta d’ús, que
incorpori una calendarització del Teatre Arnau de Barcelona.
Intervenen els Srs. Ramírez i Subirats
ES DÓNA PER TRACTAT
VI) Mocions
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VII) Declaracions Institucionals
Única. –

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER. L’Ajuntament de
Barcelona es posa al costat de les famílies que han tingut la pèrdua d’un ésser estimat
en mort perinatal, gestacional o neonatal, i les vol acompanyar en el seu dol. SEGON.Per fer efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament, que ja va dotar el municipi d’un
espai de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal,
gestacional o neonatal en forma d’espai físic al cementeri municipal i d’altres
estratègies d’acompanyament, es compromet a donar a conèixer l’existència del
mateix, i fer-ne una major difusió, a través dels seus mitjans de comunicació. TERCER.Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal,
gestacional o neonatal que puguin sorgir al municipi, i també donar suport i
acompanyament als i les progenitores que es trobin en aquestes situacions. QUART.Expressar el compromís de l’Ajuntament en realitzar una cerimònia anual en record
d’aquests infants, en el marc del Dia Mundial de la mort gestacional i neonatal, el 15
d’octubre, i realitzar campanyes de sensibilització al voltant d’aquest tema per
visibilitzar i donar suport públic a les famílies de les víctimes.
Intervé la Sra. Benedí
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi. APROVADA
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14,06 h.
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