
Secretaria General

1/54
CCM 8/22 DSocials

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

Sessió ordinària de 20 de setembre de 2022

ACTA

A la Sala Lluis Companys de la Casa de la Ciutat, el 20 de setembre 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: Jordi Martí Grau, Lucía Martín González, Gemma 
Tarafa Orpinell, Francesc Xavier Marcé Carol, David Escudé Rodríguez, Montserrat 
Benedí i Altés, Eva Baró i Ramos, Elisenda Alamany i Gutiérrez, Gemma Sendra i 
Planas, Neus Munté i Fernández, Joan Rodríguez Portell, Francisco Sierra López, Óscar 
Ramírez Lara, Eva Parera Escrichs Parera Escrichs i María Magdalena Barceló Verea, 
assistits per l'assessora jurídica, la Sra. Teresa Ordóñez Rivero, que actua per 
delegació del secretari general i que certifica.

També hi són presents els Ims. Srs. Jordi Rabassa Massons i Pau González Val, regidors 
de Barcelona en Comú; les Imes. Res. Marina Gassol i Ventura, regidora d'ERC, i 
Francina Vila i Valls, regidora de Junts per Catalunya; la Sra. Sonia Fuertes Ledesma, 
comissionada d'Acció Social i el Sr. Khalid Ghali Bada, comissionat de Diàleg 
intercultural i pluralisme religiós.

Excusa la seva absència l’Im. Sr. Regidor Joan Ramon Riera Alemany.

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 09.35 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió ordinària celebrada el 12 de juliol 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. – (s/n) Resolució de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat en data 
01.07.2022: ADJUDICAR a Fragment Serveis Culturals, SL el contracte relatiu del servei 
de gestió integral d'un cicle de visites guiades periòdiques a l'edifici de l'antiga seu 
editorial Gustau Gili, ubicat al carrer Rosselló, 87-89 de l'Àrea de Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, per obrir l'espai a la ciutadania, per 
als exercicis 2022-2023, i per un import de 9.111,30 euros (IVA inclòs). 
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2. – (20210032) Resolució de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
en data 03.07.2022: CANCEL·LAR i/o RETORNAR a ICG Intern. de Coop. y Gestión, SL la 
garantia definitiva d'import 3.877,80 euros constituïda per respondre del compliment 
del contracte relatiu a la revisió de la memòria tècnica i econòmica, amb càrrec a 
l'exercici 2022. 

3. – (2018/2022) Resolució de la Gerència del Districte de Sant Andreu en data 
04.07.2022: INICIAR expedient, aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i 
autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis de disseny i execució de l'activitat 
de la Fàbrica de Joguines de 2022 a l'Ajuntament de Barcelona, al districte de Sant 
Andreu, per als exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 
144.122,20 euros (IVA inclòs). 

4. – (20212011) Resolució de la Gerència Municipal en data 05.07.2022: PRORROGAR per 
un període comprès des del 8.07.2022 fins al 7.07.2023, el contracte relatiu a la gestió 
i coordinació dels plans d'ocupació al districte de Ciutat Vella, adjudicat a Aprise-
Catalunya Empresa d'Inserció, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 
43.912,00 euros (IVA inclòs). 

5. – (s/n) Resolució de la Gerència del Districte de Nou Barris en data 05.07.2022: 
ADJUDICAR a Lokimica, SA el contracte relatiu al tractament de xilòfags al poliesportiu 
Valladaure del districte de Nou Barris, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 
2.395,80 euros (IVA inclòs). 

6. – (2021-0070) Resolució de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
en data 06.07.2022: PRORROGAR per un període comprès des del 4.08.2022 fins al 
31.12.2022, el contracte relatiu al servei per a la conducció emocional de les persones 
participants en els nous Espais Comunitaris de Referència (ECOR) en tres Districtes de 
la ciutat de Barcelona, ajudicat a ADB Asoc. Bienestar y Desarrollo, per a l'exercici 
2022, i per un import d'11.021,78 euros (IVA inclòs). 

7. – (20200045) Resolució de la Gerència Municipal en data 08.07.2022: PRORROGAR per 
un període comprès des del 23.12.2022 fina al 22.12.2024, el contracte relatiu al "Dia 
de la Diversitat", adjudicat a Airun Serveis Culturals, SL, per als exercicis 2022-2024, i 
per un import de 122.620,66 euros (IVA inclòs), 

8. – (PR) Resolució de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 
LGTBI en data 08.07.2022: PRORROGAR per un període comprès des del 10.07.2022 
fins al 09.04.2023, el contracte relatiu als serveis auxiliars de recepció dels edificis 
situats al carrer València, 344 i passeig de Sant Joan, 75 de Barcelona, de la gerència 
de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, adjudicat a Triangle Catalunya 
Serveis Auxiliars, SLU, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 53.452,91 euros 
(IVA inclòs). 

9. – (20209203) Resolució de la Gerència Municipal en data 08.07.2022: PRORROGAR per 
un període comprès des de l'1.11.2022 fins al 30.10.2023, el contracte relatiu a la 
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gestió del servei de dinamització d'infants i adolescents "Imagina't" del districte de 
Sants-Montjuïc, amb objectius d'eficiència social, adjudicat a la Fundació Privada 
Mans a les Mans, per als exercicis 2022-2023, i per un import de 96.893,29 euros (IVA 
inclòs). 

10. – (s/n) Resolució de la Gerència Municipal en data 08.07.2022: REAJUSTAR les anualitats 
de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 12.990,00 euros (IVA 
inclòs) del contracte relatiu a l'acompanyament d'acció comunitària a la Zona Nord, 
adjudicat a Salesians Sant Jordi, amb càrrec als exercicis 2022-2024. 

11. – (2022/2017) Resolució de la Gerència Municipal en data 08.07.2022: INICIAR 
expedient, aprovar el plec de clàusules, convocar la licitació i autoritzar la despesa del 
contracte relatiu al suport al programa de promoció econòmica adreçat a col·lectius 
vulnerables amb perspectiva intercultural al districte de Ciutat Vella, per als exercicis 
2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 35.937,00 euros (IVA inclòs). 

12. – (20210182) Resolució de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI, en data 11.07.2022: APROVAR, d'acord amb l'article 96.1 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, el 
reajustament de les anualitats del contracte 21002839-001 que té per objecte el 
reajustament de les anualitats del Servei de manteniment tècnic i creació de mini-
sites de les diferents webs de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 
LGTBI per tal d’ajustar-les al calendari real d'execució del contracte, adjudicat a 
l'empresa TICSMART S.L, amb NIF B93275675, d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. REAJUSTAR LES ANUALITATS de 
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
20.315,90 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: minorar un import de 20.315,90 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/21600/23035 
0200; incrementar un import de 20.315,90 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/21600/23035 0200; minorar un import de 
20.315,90 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/21600/23035 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de l'exercici posterior a l'actual. 

13. – (20130186) Resolució de la Gerència de Drets Socials, en data 12.07.2022: 
CANCEL·LAR i/o RETORNAR a ASSOCIACIO CATALANA DEFENSA DRETS H amb NIF 
G58845959 i de conformitat amb el previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, la 
garantia definitiva d'import 705,00 euros, amb les dades que s'indiquen en aquest 
document, constituïda per respondre del compliment de "Atenció i assess.jurídic 
treballadors OND", atès que s'ha complert satisfactòriament el contracte i ha finalitzat 
el termini de garantia. 

14. – (2022-0025) Resolució de la Gerència Municipal en data 12.07.2022: Iniciar, aprovar el 
plec de clàusules, convocar la licitació i autoritzar la despesa del contracte relatiu al 
servei de suport i assessorament al funcionament del Consell de Ciutat, per als 
exercicis 2022-2024, i per un pressupost base de licitació de 182.126,22 euros (IVA 



4/54
CCM 8/22 DSocials

inclòs). 

15. – (0538/19) Resolució de la Gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 
LGTBI, en data 12.07.2022: CANCEL·LAR i/o RETORNAR a SURT FUNDACIO DE DONES 
FUNDACIO PRIVADA amb NIF G64404213 i de conformitat amb el previst a la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, la garantia definitiva d'import 3.053,63 euros, amb les 
dades que s'indiquen en aquest document, constituïda per respondre del compliment 
de "Servei de prevenció, detecció i atenció de les violències masclistes a l’espai públic 
durant la celebració de festes ciutadanes i en zones d’elevada concentració de locals 
d’oci a la ciutat de Barcelona, en el marc de la campanya de l’Ajuntament "Barcelona 
Antimasclista”", atès que s'ha complert satisfactòriament el contracte i ha finalitzat el 
termini de garantia. 

16. – (0276/19) Resolució de la Gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 
LGTBI, en data 12.07.2022: CANCEL·LAR i/o RETORNAR a SURT FUNDACIO DE DONES 
FUNDACIO PRIVADA amb NIF G64404213 i de conformitat amb el previst a la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, la garantia definitiva d'import 920,70 euros, amb les dades 
que s'indiquen en aquest document, constituïda per respondre del compliment de 
"Servei per a la formació del personal de les sales d’oci i esdeveniments que s’hagin 
adherit al protocol no callem de prevenció i atenció de l’assetjament i les agressions 
sexuals en espais d’oci i pel seguiment de la seva implementació.", atès que s'ha 
complert satisfactòriament el contracte i ha finalitzat el termini de garantia. 

17. – (20120698) Resolució de la Gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 
LGTBI, en data 12.07.2022: CANCEL·LAR i/o RETORNAR a PROGESS PROJEC.GESTIO 
SERVEIS SOCIA amb NIF B59960526 i de conformitat amb el previst a la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, la garantia definitiva d'import 4.878,95 euros, amb les dades que 
s'indiquen en aquest document, constituïda per respondre del compliment de "Punts 
d'assessorament jurídic als PIAD's", atès que s'ha complert satisfactòriament el 
contracte i ha finalitzat el termini de garantia. 

18. – (0442/17) Resolució de la Gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 
LGTBI, en data 12.07.2022: CANCEL·LAR i/o RETORNAR a PROGESS PROJEC.GESTIO 
SERVEIS SOCIA amb NIF B59960526 i de conformitat amb el previst a la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, la garantia definitiva d'import 8.842,35 euros, amb les dades que 
s'indiquen en aquest document, constituïda per respondre del compliment de "SERVEI 
D'ASSESSORAMENT JURÍDIC PELS PUNTS D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES 
(PIADs)", atès que s'ha complert satisfactòriament el contracte i ha finalitzat el termini 
de garantia. 

19. – (2011/2018) Resolució de la Gèrencia del Districte de Sant Andreu, en data 
12.07.2022: CANCEL·LAR i/o RETORNAR a INICIATIVES I PROGRAMES,S.L. amb NIF 
B59545913 i de conformitat amb el previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, la 
garantia definitiva d'import 15.987,07 euros, amb les dades que s'indiquen en aquest 
document, constituïda per respondre del compliment de "Servei de dinamització i 
suport del Centre Civic Sant Andreu, amb objectius d'eficiència social", atès que s'ha 
complert satisfactòriament el contracte. 
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20. – (2039/2022) Resolució de la Gerència del Districte de Sant Andreu, en data 
12.07.2022: INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de suport tècnic, la 
dinamització artística i el suport a les entitats de la Cavalcada de Reis de Sant Andreu 
de Palomar i de la Sagrera de l’any 2023, amb mesures de contractació pública 
sostenible, amb núm. de contracte 22002040, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment obert simplificat abreujat, amb un pressupost base de 
licitació de 52.282,13 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 43.208,37 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 43.208,37 euros i import de l'IVA de 9.073,76 euros; i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 10.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22609/33811 0609, un import (IVA inclòs) de 42.282,13 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22609/33811 0609; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

21. – (2200/2018) Resolució de la Gerència del Districte de Sant Andreu, en data 
12.07.2022: CANCEL·LAR i/o RETORNAR a INICIATIVES I PROGRAMES,S.L. amb NIF 
B59545913 i de conformitat amb el previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, la 
garantia definitiva d'import 13.682,32 euros, amb les dades que s'indiquen en aquest 
document, constituïda per respondre del compliment del contracte de serveis "Gestió 
serveis joves i adolescents Espai Jove Garcilaso, amb mesures de contractació 
responsable", atès que s'ha complert satisfactòriament el contracte i ha finalitzat el 
termini de garantia. 

22. – (20000505) Resolució de la Gerència del Districte de Les Corts en data 13.07.2022: 
LIQUIDAR el contracte número 20000505, que té per objecte els serveis auxiliars de 
suport al funcionament i a les activitats a diferents equipaments municipals del 
Districte de les Corts, reservada la participació a Centres Especials de Treball i amb 
mesures de contractació pública sostenible, amb motiu de la finalització d'aquest i 
segons l'informe que consta en l'expedient, per un import de 3.014,34 €, 21 % IVA 
inclòs, ADJUDICAT a l'empresa INTEGRACIÓN SOCIAL MINUSVÁLIDOS SL amb NIF 
B61098638 ALLIBERAR l'autorització i disposició de la despesa del contracte de 
referència, per la quantitat de 3.014,34€ IVA inclòs, a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/22011. 

23. – (22002236) Resolució de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI en data 18.07.2022: Per atendre les necessites detallades a 
l'informe de necessitat i idoneïtat del Cap del departament d'Infraestructures i 
Equipaments, incorporat a l'expedient, INICIAR l'expedient per a la contractació del 
subministrament de 50 dispensadors d'aigua (en règim de lloguer) per a les 
treballadores i treballadors, així com per als usuaris de diferents edificis adscrits a la 
Gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (Contracte Marc 
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19003371), amb núm. de contracte 22002236, com a contractació basada de l'ACORD 
MARC PER SUBMINISTRAMENT DE DISPENSADORS D'AIGUA (EN RÈGIM DE LLOGUER) 
TANT A LES GERÈNCIES I DISTRICTES COM A LES DIFERENTS EMPRESES I ENTITATS QUE 
CONFORMEN EL SECTOR PÚBLIC DEPENDENT DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, amb 
núm. de contracte 19003371, amb un pressupost base de licitació de 16.404,58 euros 
(IVA inclòs) i un valor estimat de 13.557,50 euros; APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades i el document de licitació corresponent a la present 
contractació; ADJUDICAR el present contracte basat en ACORD MARC, per un preu 
màxim de 16.404,58 (IVA inclòs), d'acord amb les condicions establertes al PCAP i al 
PPT i fins el termini màxim de 17 mesos; AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada 
despesa a favor de l'empresa adjudicatària ACQUAJET BLUE PLANET, SLU amb NIF 
B62117783 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 4.824,88 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22101/23013 0200; un 
import (IVA inclòs) de 11.579,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22101/23013 0200, condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual. 

24. – (21000230L04) Resolució de la Presidència del Gerència de l'Institut Municipal de 
Serveis Socials en data 19.07.2022: ADJUDICAR la licitació del contracte núm. 
21000230 del lot núm. 4, que té per objecte la gestió del servei de detecció i reducció 
de la pobresa energètica, la millora de l'eficiència de les llars de persones vulnerables 
dels serveis socials bàsics de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS) 
i la formació i foment de l'ocupació de persones amb dificultats especials d'inserció en
el mercat laboral o d'exclusió social, amb mesures de contractació pública sostenible, 
amb una durada de 24 mesos comptats a partir de la data d'inici que es fixi en la 
formalització del contracte, es podrà prorrogar per a un període de fins a un màxim de
24 mesos, a l'entitat UTE ABD-FABD-ECOSERVEIS, amb NIF U10923639, per un import 
màxim d'1.210.344,76 euros, exempt d'IVA. DISPOSAR a favor de l'entitat 
adjudicatària la quantitat d'1.210.344,76 euros, exempt d'IVA, a càrrec de l'aplicació 
0100 22728 23151, del pressupost de l'IMSS: - Exercici 2022: 504.310,32 euros, 
exempt d'IVA. - Exercici 2023: 605.172,38 euros, exempt d'IVA, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient. - Exercici 2024: 100.862,06 euros, exempt 
d'IVA, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient. ALLIBERAR la quantitat 
total de 323.578,13 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació i de 
l'exempció de l'IVA per part de l'entitat adjudicatària, i retornar-lo a l'aplicació 
pressupostària 0100 22728 23151 i als corresponents pressupostos, amb el 
desglossament següent (IVA inclòs): 134.824,22 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2022, 161.789,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i 26.964,85 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2024. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
60.517,24 euros i RETENIR l'esmentada garantia del preu del contracte. FORMALITZAR 
els contractes en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i 
quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió la 
continuïtat dels serveis de l'esmentat contracte, que es publicarà en el perfil del 
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contractant. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Patrici Hernández 
Claret, tècnic de l'IMSS. NOTIFICAR la present resolució a les entitats adjudicatàries i 
PUBLICAR-LA al perfil de contractant i al DOUE. DONAR COMPTE a la Comissió de 
Govern. 

25. – (21000230L01) Resolució de la Presidència del Gerència de l'Institut Municipal de 
Serveis Socials en data 19.07.2022: EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 
21000230 del lot núm. 1, que té per objecte la gestió del servei de detecció i reducció 
de la pobresa energètica, la millora de l'eficiència de les llars de persones vulnerables 
dels serveis socials bàsics de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS) 
i la formació i foment de l'ocupació de persones amb dificultats especials d'inserció en 
el mercat laboral o d'exclusió social, amb mesures de contractació pública sostenible, 
a l'entitat FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT, amb NIF núm. G61878831, atès que a la 
seva proposició no ha mantingut l'anonimat exigit en la clàusula 10 del plec de 
clàusules administratives particulars. ADJUDICAR l'esmentat contracte, amb una 
durada de 24 mesos comptats a partir de la data d'inici que es fixi en la formalització 
del contracte, es podrà prorrogar per a un període de fins a un màxim de 24 mesos, a 
l'entitat CIUTAT I VALORS, FUNDACIÓ PRIVADA DE SERVEIS I INICIATIVES SOCIALS DE 
LA CIUTAT DE BARCELONA, amb NIF G64690142, per un import màxim de 588.350 
euros, exempt d'IVA. DISPOSAR a favor de l'entitat adjudicatària la quantitat de 
588.350,00 euros, exempt d'IVA, a càrrec de l'aplicació 0100 22728 23151, del 
pressupost de l'IMSS : - Exercici 2022: 245.145,83 euros, exempt d'IVA. - Exercici 2023: 
294.175,00 euros, exempt d'IVA, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient. - Exercici 2024: 49.029,17 euros, exempt d'IVA, condicionat a l'existència de 
crèdit adequat i suficient. ALLIBERAR la quantitat total de 161.013,77 euros (IVA 
inclòs), en concepte de baixa en la licitació i de l'exempció de l'IVA per part de l'entitat 
adjudicatària, i retornar-lo a l'aplicació pressupostària 0100 22728 23151 i als 
corresponents pressupostos, amb el desglossament següent (IVA inclòs): 67.089,07 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022, 80.506,88 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i 13.417,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 29.417,50 euros i RETENIR l'esmentada 
garantia del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 
dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió la continuïtat dels serveis de l'esmentat 
contracte, que es publicarà en el perfil del contractant. DESIGNAR com a responsable 
del contracte al Sr. Patrici Hernández Claret, tècnic de l'IMSS. NOTIFICAR la present 
resolució a les entitats adjudicatàries i PUBLICAR-LA al perfil de contractant i al DOUE. 
DONAR COMPTE a la Comissió de Govern. 

26. – (21000230L03) Resolució de la Presidència del Gerència de l'Institut Municipal de 
Serveis Socials en data 19.07.2022: ADJUDICAR la licitació del contracte núm. 
21000230 del lot núm. 3, que té per objecte la gestió del servei de detecció i reducció 
de la pobresa energètica, la millora de l'eficiència de les llars de persones vulnerables 
dels serveis socials bàsics de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS) 
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i la formació i foment de l'ocupació de persones amb dificultats especials d'inserció en 
el mercat laboral o d'exclusió social, amb mesures de contractació pública sostenible, 
amb una durada de 24 mesos comptats a partir de la data d'inici que es fixi en la 
formalització del contracte, es podrà prorrogar per a un període de fins a un màxim de 
24 mesos, a l'entitat UTE ABD-FABD-ECOSERVEIS, amb NIF U10923639, per un import 
màxim de 589.760,54 euros, exempt d'IVA. DISPOSAR a favor de l'entitat adjudicatària 
la quantitat de 589.760,54 euros, exempt d'IVA, a càrrec de l'aplicació 0100 22728 
23151, del pressupost de l'IMSS : - Exercici 2022: 245.733,56 euros, exempt d'IVA. -
Exercici 2023: 294.880,27 euros, exempt d'IVA, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient. - Exercici 2024: 49.146,71 euros, exempt d'IVA, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient. ALLIBERAR la quantitat total de 159.603,21 
euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació i de l'exempció de l'IVA per part 
de l'entitat adjudicatària, i retornar-lo a l'aplicació pressupostària 0100 22728 23151 i 
als corresponents pressupostos, amb el desglossament següent (IVA inclòs): 66.501,35 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022, 79.801,61 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i 13.300,25 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 29.488,03 euros i RETENIR l'esmentada 
garantia del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 
dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió la continuïtat dels serveis de l'esmentat 
contracte, que es publicarà en el perfil del contractant. DESIGNAR com a responsable 
del contracte al Sr. Patrici Hernández Claret, tècnic de l'IMSS. NOTIFICAR la present 
resolució a les entitats adjudicatàries i PUBLICAR-LA al perfil de contractant i al DOUE. 
DONAR COMPTE a la Comissió de Govern. 

27. – (21000937) Resolució de la Gerència del Institut de Cultura de Barcelona en data 
19.07.2022: CANCEL·LAR i RETORNAR a CPI INTEGRATED SERVICES SA amb NIF 
A65296923 i de conformitat amb el previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, la 
garantia definitiva d'import 4.154,65 euros, amb les dades que s'indiquen en aquest 
document, constituïda per respondre del compliment de "Servei del manteniment de 
les instal·lacions tant de l'edifici d'El Mercat d'El Born CCM com de l'edifici Annex", 
atès que s'ha complert satisfactòriament el contracte i ha finalitzat el termini de 
garantia. 

28. – (22002382) Resolució de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
en data 20.07.2022: ATESES les precedents actuacions, i en ús de les facultats 
delegades a aquesta Gerència per Decret d'Alcaldia de 15.06.2019, RESOLC: INICIAR 
l'expedient per a la contractació de Consultoria estratègica per a la incorporació de 
nous equipaments a la Comunitat de Coneixement EQUICOM (2a edició), amb núm de 
contracte 22002382, amb un pressupost base de licitació de 11.265,10 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 9.310,00 euros, com a contractació basada en el Lot 1: 
Producció de coneixement, estudis i diagnòstics de l'ACORD MARC amb núm. de 
contracte 20000945 i número d'expedient 2020-0015 que té per objecte la 
contractació dels serveis de suport a processos comunitaris. APROVAR les actuacions 
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preparatòries efectuades i el document de licitació corresponent a la present 
contractació; CONVIDAR a participar en la licitació per a l'adjudicació de la present 
contractació basada a totes les empreses designades com a proveïdores de l'esmentat 
LOT 1: Producció de coneixement, estudis i diagnòstics de l'ACORD MARC que té per 
objecte la contractació dels serveis de suport a processos comunitaris. AUTORITZAR 
l'esmentada despesa amb pressupost net 9.310,00 euros i import de l'IVA de 1.955,10 
euros al tipus del 21%; amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i pressupostos 
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 5.632,55 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92418 0800; un 
import (IVA inclòs) de 5.632,55 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92418 0800; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual. DONAR COMPTE a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

29. – (20221007) Resolució de la Gerència Municipal en data 21.07.2022: Declarar desert el 
procediment ordinari per a l'adjudicació del contracte relatiu al servei d'interpretació 
llengua signes i visites guiades i anul·lar l'autorització de despesa per un import de 
31.856,00 euros, amb càrrec als exercicis 2022-2024. 

30. – (22000165) Resolució de la Gerència Municipal del Districte de l'Eixample en data 
21.07.2022: INICIAR l'expedient per a la contractació de "Subministrament, neteja, 
manteniment i transport de cabines sanitàries portàtils i urinaris pera instal.lar en 
diverses Festes i Fires tradicionals al Districte de l'Eixample per als anys 2022-23", amb 
núm. de contracte 22000165, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert simplificat, amb un pressupost base de licitació de 24.000,00 euros 
(IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 79.338,84 
euros, distribuït en els següents lots: - LOT núm. 01, Festes, per un import de 
18.000,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Fires, per un import de 6.000,00 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 19.834,71 euros i import de l'IVA de 4.165,29 euros; i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 1.920,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/15344 0602, un import (IVA inclòs) de 
3.750,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/33811 0602, un import (IVA inclòs) de 4.080,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/15344 0602, un 
import (IVA inclòs) de 14.250,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/33811 0602; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 

31. – (22002517) Resolució de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
en data 21.07.2022: Tenint en compte l'informe de necessitat que consta a l'expedient 
i que el valor estimat del contracte és de 14.700,00 euros. - D'acord amb l'article 
118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), 
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queda justificat en l'informe de necessitat la finalitat i la necessitat del contracte i que 
no s'està alterant ni fraccionant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació d'altres 
procediments d'adjudicació. - S'ha comprovat, així mateix, que l'empresa contractista 
no ha subscrit més contractes menors que superin els llindars establerts a la base 27a 
d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2022, 
sense lliure concurrència. - D'acord amb el punt 6.1 de la Instrucció per a l'aplicació de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic aprovada per Decret 
de la Comissió de Govern 2018/160 de 15 de març, no és viable o eficient efectuar un 
procediment d'adjudicació amb publicitat. Per tot l'exposat en ús de les facultats 
delegades a aquesta Gerència per Resolució de l'Alcaldia de 15.06.2019, RESOLC: 
ADJUDICAR el contracte que té per objecte "Desenvolupament i posada en 
funcionament d'un aplicatiu web per a l'homologació d'activitats i entitats de la 
campanya de Tardes Educatives, basada en l'existent de la campanya de vacances 
d'estiu." a favor de BRAD LEE SCP amb NIF J67025080, per un preu de 17.787,00 euros 
amb el següent desglossament: import net 14.700,00 euros, tipus impositiu del 21% 
d'IVA, import de l'IVA de 3.087,00 euros. ESTABLIR la durada del contracte fins el 31 
d'agost de 2023. DESIGNAR com a responsable del contracte al/a la Sr./a. ISABEL 
MORENO GÓMEZ GÓMEZ. AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada quantitat a favor de 
l'empresa adjudicatària amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i pressupostos 
següents: 6.171,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/32627 0800; 11.616,00 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/32627 0800. 

32. – (21000230L02) Resolució de la Presidència del Gerència de l'Institut Municipal de 
Serveis Socials en data 22.07.2022: ADJUDICAR la licitació del contracte núm. 
21000230 del lot núm. 2, que té per objecte la gestió del servei de detecció i reducció 
de la pobresa energètica, la millora de l'eficiència de les llars de persones vulnerables 
dels serveis socials bàsics de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS) 
i la formació i foment de l'ocupació de persones amb dificultats especials d'inserció en 
el mercat laboral o d'exclusió social, amb mesures de contractació pública sostenible, 
amb una durada de 24 mesos comptats a partir de la data d'inici que es fixi en la 
formalització del contracte, es podrà prorrogar per a un període de fins a un màxim de 
24 mesos, a l'entitat SUARA SERVEIS SCCL, amb NIF F17444225, per un import màxim 
de 590.758,76 euros, exempt d'IVA. DISPOSAR a favor de l'entitat adjudicatària la 
quantitat de 590.758,76 euros, exempt d'IVA, a càrrec de l'aplicació 0100 22728 
23151, del pressupost de l'IMSS : - Exercici 2022: 246.149,48 euros, exempt d'IVA. -
Exercici 2023: 295.379,38 euros, exempt d'IVA, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient. - Exercici 2024: 49.229,90 euros, exempt d'IVA, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient. ALLIBERAR la quantitat total de 158.605,01 
euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació i de l'exempció de l'IVA per part 
de l'entitat adjudicatària, i retornar-lo a l'aplicació pressupostària 0100 22728 23151 i 
als corresponents pressupostos, amb el desglossament següent (IVA inclòs): 66.085,42 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022, 79.302,50 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i 13.217,09 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024. 
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del 
següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la 
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
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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 la continuïtat dels serveis de l'esmentat contracte, que es publicarà en el 
perfil del contractant. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Patrici 
Hernández Claret, tècnic de l'IMSS. NOTIFICAR la present resolució a les entitats 
adjudicatàries i PUBLICAR-LA al perfil de contractant i al DOUE. DONAR COMPTE a la 
Comissió de Govern. 

33. – (22S00153) Resolució de la Gerència del Gerència de l'Institut Municipal de Serveis 
Socials en data 25.07.2022: "APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Institut 
Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS) i l'Associació per la Vida Independent 
(AVI), amb NIF núm. G64570617, per impulsar el programa d'adaptació funcional de la 
llar per a persones grans, durant l'any 2022, que instrumenta l'atorgament de la 
subvenció amb la modalitat de concessió directa i nominativa, per un import de 
480.000 euros, amb càrrec a la partida econòmica 0100 48911 23151 del pressupost 
de 2022 de l'Institut, de conformitat amb els articles 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, l'article 65 del seu Reglament, aprovat per 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 6.1a) de la Normativa General reguladora de 
les subvencions municipals aprovada pel Plenari del Consell Municipal de data 4 de 
febrer de 2005, modificada el 17 de desembre de 2010. DECLARAR la compatibilitat de 
la subvenció amb qualsevol altres subvencions municipals o concedides per altres 
administracions, ens públics o privats. DECLARAR que consta causa justificada de que 
el percentatge de l'aportació de l'IMSS supera al 50% del cost total del projecte, de 
conformitat amb l'establert a l'article 2.5 de l'esmentada Normativa Reguladora de 
Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
480.000 euros, amb càrrec a la partida 0100 48911 23151 del pressupost de l'any 
2022 de l'IMSS, equivalent al 73.61 % del cost total del projecte a favor de l'AVI. 
REQUERIR a l'entitat beneficiària per tal que, en un termini no superior a tres mesos a 
comptar des del 31 de desembre de 2022, data de la finalització del projecte 
subvencionat, presenti la justificació corresponent dels fons rebuts en la forma que 
s'estableix en el conveni. DONAR COMPTE a la Comissió de Govern d'aquest acte". 

34. – (22S02722) Resolució de la Gerència del Institut de Cultura de Barcelona en data 
25.07.2022: AAPROVAR el conveni de col·laboració entre l'institut de Cultura de 
Barcelona i la Confederació Sardanista de Catalunya amb NIF núm. G-59.930.370 per a 
la promoció de la Sardana a la ciutat de Barcelona durant l'any 2022, que instrumenta 
l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa prevista nominativament 
als pressupostos d'aquest Institut, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de 
laLlei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa 
general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import 
de 88.872,00 euros. AUTORITZAR la despesa per un import de 88.872,00 euros amb 
càrrec al pressuposts i partida indicat en aquest mateix document. DISPOSAR I 
RECONEIXER l'obligació a favor de la Confederació Sardanista de Catalunya amb NIF 
núm. G-59.930.370 REQUERIR a l'entitat beneficiària per tal que abans del 31 de març 
de 2023 , presenti el balanç econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta i 
justificació dels fons rebuts. DONAR COMPTE a la Comissió de Govern d'acord amb el 
Decret d'Alcaldia de 15.06.2019 
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35. – (2182/2019) Resolució de la Gerència del Districte de Sant Andreu en data 
22.07.2022: Cancel·lar i retornar a Espai Coneix, SCCL la garantia definitiva d'import 
8.307,20 euros constituïda per respondre del compliment del contracte relatiu al 
desenvolupament del projecte d'acció comunitària Bon Pastor Transforma't al barri de 
Bon Pastor al Districte de Sant Andreu, amb càrrec a l'exercici 2022. 

36. – (22002061) Resolució de la Gerència del Districte de Nou Barris en data 27.07.2022: 
INICIAR l'expedient per a la contractació de "Servei de de suport i assessorament a les 
AMPA/AFA de Nou Barris amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. 
de contracte 22002061, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 41.769,28 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 69.593,05 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 34.520,07 euros i import de 
l'IVA de 7.249,21 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 13.923,10 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/32612 0608, un import (IVA inclòs) de 27.846,18 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/32612 0608; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 

37. – (22002384) Resolució de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
en data 27.07.2022: INICIAR l'expedient per a la contractació de Dinamització 
d'activitats del projecte EQUICOM en set equipaments que formin part del projecte en 
una 2a edició del projecte agrupats en el grup motor 3, amb núm. de contracte 
22002384, amb un pressupost base de licitació de 41.006,90 euros (IVA inclòs) i un 
valor estimat de 33.890,00 euros, com a contractació basada en el en el Lot 2: Suport, 
dinamització i acompanyament a projectes comunitaris de l'ACORD MARC amb núm. 
de contracte 20000945 i número d'expedient 2020-0015 que té per objecte la 
contractació dels serveis de suport a processos comunitaris. APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades i el document de licitació corresponent a la present 
contractació; CONVIDAR a participar en la licitació per a l'adjudicació de la present 
contractació basada a totes les empreses designades com a proveïdores de l'esmentat 
LOT 2: Suport, dinamització i acompanyament a projectes comunitaris de l'ACORD 
MARC que té per objecte la contractació dels serveis de suport a processos 
comunitaris. AUTORITZAR l'esmentada despesa amb pressupost net 33.890,00 euros i 
import de l'IVA de 7.116,90 euros al tipus del 21%; amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) 
de 15.775,38 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92418 0800; un import (IVA inclòs) de 25.231,52 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92418 
0800; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
posterior a l'actual. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 



13/54
CCM 8/22 DSocials

38. – (22000116) Resolució de la Presidència del Gerència de l'Institut Municipal de Serveis 
Socials en data 27.07.2022: Primer.- INICIAR i APROVAR, en compliment de l'article 28 
en relació amb l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP), l'expedient de contractació, per tramitació ordinària, mitjançant 
procediment obert, de conformitat amb l'article 17 de la LCSP, del contracte de 
serveis per a la gestió del servei àpats en companyia adreçat a persones que viuen a la 
ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, dividit en tres 
lots, amb una durada de 24 mesos, des del dia 1 de desembre de 2022 o, si és 
posterior, a partir de la data d'inici de l'execució que es fixi en la formalització del 
contracte, i d'acord amb l'informe emès per la Cap del departament de gestió de 
recursos socials bàsics, amb el vistiplau de la Directora de Programes i Recursos 
Socials Bàsics Segon.- AUTORITZAR LA DESPESA d'aquest contracte per un import de 
8.980.425,52 euros, IVA inclòs, dels quals corresponen 8.164.023,20 euros a 
pressupost net, i 816.402,32 euros a l'Impost sobre el valor afegit al tipus del 10%, 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0100 22727 23151, amb la següent distribució 
per anys: - Exercici pressupost 2022: 371.737,88 euros (337.943,53 euros d'import 
net, i 33.794,35 euros d'IVA al tipus del 10%). - Exercici pressupost 2023, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient: 4.490.212,76 euros (4.082.011,60 euros 
d'import net i 408.201,16 euros d'IVA al tipus del 10 %). - Exercici pressupost 2024, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient: 4.118.474,88 euros 
(3.744.068,07 euros d'import net i 374.406,81 euros d'IVA al tipus del 10 %). i segons 
la següent distribució per lots: - Lot 1, per un import màxim de 2.633.933,76 euros, 
IVA inclòs, corresponent a: 109.024,13 euros per a l'any 2022; 1.316.966,88 euros per 
a l'any 2023 i 1.207.942,75 euros per a l'any 2024. - Lot 2, per un import màxim de 
2.528.366,92 euros, IVA inclòs, corresponent a: 104.716,48 euros per a l'any 2022; 
1.264.183,46 euros per a l'any 2023 i 1.159.466,98 euros per a l'any 2024. - Lot 3, per 
un import màxim de 3.818.124,84 euros, IVA inclòs, corresponent a: 157.997,27 euros 
per a l'any 2022; 1.909.062,42 euros per a l'any 2023 i 1.751.065,15 euros per a l'any 
2024. Tercer.- DISPOSAR l'obertura del procediment d'adjudicació amb utilització del 
procediment obert, d'acord amb l'article 131.2 de la LCSP en relació amb els articles 
156 i següents. Quart.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el 
plec de prescripcions tècniques particulars que regiran l'adjudicació d'aquest 
contracte, en compliment dels articles 122 i 124 de la LCSP. Cinquè.- DECLARAR la 
improcedència de revisió de preus a l'empara de l'art. 103 de la LCSP, ateses les 
característiques del contracte. Sisè.- PUBLICAR el present procediment de 
contractació mitjançant anunci en el perfil de contractant i al Diari Oficial de la Unió 
Europea (DOUE). Setè.- DONAR COMPTE a la Comissió de Govern d'aquesta resolució. 

39. – (22002385) Resolució de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
en data 27.07.2022: INICIAR l'expedient per a la contractació de Dinamització 
d'activitats del projecte EQUICOM en set equipaments que formin part del projecte en 
una 2a edició del projecte agrupats en el grup motor 4, amb núm. de contracte 
22002385, amb un pressupost base de licitació de 41.006,90 euros (IVA inclòs) i un 
valor estimat de 33.890,00 euros, com a contractació basada en el en el Lot 2: Suport, 
dinamització i acompanyament a projectes comunitaris de l'ACORD MARC amb núm. 
de contracte 20000945 i número d'expedient 2020-0015 que té per objecte la 
contractació dels serveis de suport a processos comunitaris. APROVAR les actuacions 
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preparatòries efectuades i el document de licitació corresponent a la present 
contractació; CONVIDAR a participar en la licitació per a l'adjudicació de la present 
contractació basada a totes les empreses designades com a proveïdores de l'esmentat 
LOT 2: Suport, dinamització i acompanyament a projectes comunitaris de l'ACORD 
MARC que té per objecte la contractació dels serveis de suport a processos 
comunitaris. AUTORITZAR l'esmentada despesa amb pressupost net 33.890,00 euros i 
import de l'IVA de 7.116,90 euros al tipus del 21%; amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) 
de 15.775,38 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92418 0800; un import (IVA inclòs) de 25.231,52 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92418 
0800; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
posterior a l'actual. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

40. – (21000520-001) Resolució de la Gerència Municipal del Districte de Les Corts en data 
27.07.2022: RORROGAR per al període comprès entre l'1 de setembre de 2022 fins el 
31 de març de 2023, el contracte núm. 21000520 que té per objecte el servei de 
desenvolupament del programa de promoció de les dones del Districte de les Corts, 
amb mesures de contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa PROGESS 
PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS, S.L. amb NIF B59960526, per un import total 
de 15.274,49 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 8.728,28 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 7.213,45 euros i import IVA de 1.514,83 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/0604/22610/23241. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 6.546,21 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 5.410,09 euros i import IVA de 1.136,12 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/0604/22610/23241,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR 
COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

41. – (22000375L02) Resolució de la Gerència Municipal del Districte de Sant Martí en data 
27.07.2022: ADJUDICAR el contracte núm. 22000375L02, que té per objecte "Servei 
d'audiodescripció" a ANMAMATO DARIPE SL amb NIF B55014674 de conformitat amb 
la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat 
en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 5.445,00 € IVA 
inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 4.500,00 € corresponen al 
preu net i 945,00 € a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 1.089,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22610/23411 
0610; un import (IVA inclòs) de 2.722,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 
i a l'aplicació pressupostària D/22610/23411 0610; un import (IVA inclòs) de 1.633,50 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/23411 0610. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la 
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garantia definitiva en 225,00 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del 
contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la 
Sra. Pilar Moros Lozano, Coordinadora Sectorial, Programes i Equipaments de la 
Direcció de serveis a les persones i al territori del districte de Sant Martí DONAR 
COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Drets socials, cultura i esports. 

42. – (22000375L03) Resolució de la Gerència Municipal del Districte de Sant Martí en data 
27.07.2022: EXCLOURE de la licitació del contracte núm.220000375 LOT 3 la 
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS CATALANES DE PARES I PERSONES SORDES, en tant que 
ha presentat declaracions contradictòries que no garanteixen que compti amb la 
solvència exigida en el PCAP. ADJUDICAR el contracte núm. 22000375L03, que té per 
objecte "Servei de subtitulació en directe" a ANMAMATO DARIPE SL amb NIF 
B55014674 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb 
la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un 
import màxim de 152.460,00 € IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels 
quals 126.000,00 € corresponen al preu net i 26.460,00 € a l'IVA. DISPOSAR a favor de 
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 35.392,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22610/23411 0610; un import (IVA inclòs) de 76.230,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/23411 0610; un import (IVA inclòs) de 40.837,50 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/23411 0610. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
6.300,00 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. FORMALITZAR 
el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, 
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Pilar Moros Lozano, Coordinadora 
Sectorial, Programes i Equipaments de la Direcció de serveis a les persones i al 
territori del districte de Sant Martí DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió 
de Drets socials, cultura i esports. 

43. – (22000562) Resolució de la Gerència del Districte de Sant Martí en data 28.07.2022: 
ADJUDICAR el contracte núm. 22000562, que té per objecte "Obres per la reforma 
parcial interior del Casal de Barri de la Verneda al Barri de la Verneda, Districte de 
Sant Martí amb mesures de contractació pública sostenible." a SERVICIOS E 
INSTALACIONES ALDAGO SL amb NIF B61563169 de conformitat amb la proposta de 
valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha 
presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 201.140,71 € IVA 
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inclòs, dels quals 166.231,99 € corresponen al preu net i 34.908,72 € a l'IVA. DISPOSAR 
a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament 
següent:; un import (IVA inclòs) de 39.014,66 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/63248/15131 0610; un import (IVA inclòs) de 
162.126,05 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/63248/15131 0610. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la 
garantia definitiva en 8.311,60 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del 
contracte. REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 
dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per 
formalitzar el contracte a les dependències del Districte de Sant Martí. DESIGNAR com 
a responsable del contracte al Sr. Blai Collado. ALLIBERAR la quantitat de 30.857,50 
euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 5.985,34 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/63248/15131 0610; un import (IVA inclòs) de 24.872,16 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/63248/15131 
0610. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió . 

44. – (22S05337) Resolució de la Regidoria del Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI en data 28.07.2022: APROVAR, el conveni entre 
l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Fundació Roure, per al desenvolupament del 
projecte "Projecte Viure i Conviure 2022", amb la finalitat de millorar la qualitat de 
vida de la gent gran, que instrumenta l'atorgament de la subvenció de concessió 
directa prevista nominativament al pressupost municipal per a l'any 2022, de 
conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.1.a) i 6.3 de la normativa general reguladora de les 
subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import 
de 29.950,00 euros, equivalent al 24,50% del cost total del projecte que ascendeix a la 
quantitat total de 122.238,60 euros i amb una durada fins al 31/12/2022. DECLARAR 
la no inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic i social justificades en 
l'informe que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de l'entitat 
Fundació Roure amb NIF núm. G65616526, la despesa total de 29.950,00 euros amb 
càrrec de la partida 0200 48881 23231 del pressupost de l'any 2022. REQUERIR a 
l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des 
del 31/12/2022, data de finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació 
de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula setena del conveni. 

45. – (22S08096) Resolució de la Regidoria del Districte de Ciutat Vella, de 28 de juliol de 
2022: APROVAR el conveni a subscriure entre l'entitat ASSOCIACIÓ D'AMICS, VEINS I 
COMERCIANTS DE LA RAMBLA i l'Ajuntament de Barcelona per desenvolupar el 
projecte "Tast a la Rambla" que treballa i té per objectiu la millora de la percepció del 
ciutadans de Barcelona vers la Rambla com a eix vertebrador social de la ciutat, que 
instrumenta l'atorgament d'una subvenció directa i amb caràcter excepcional, de 
conformitat amb els articles 22.2.c) i 2 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa general reguladora de les 
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 25.000 euros, equivalent 
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al 100 % del cost total del projecte, i una durada fins el 31 de desembre de 2022. 
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic 
justificades en els informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa per un import de 25.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/48903/43341 del pressupost 2022 del Districte de Ciutat Vella, a favor de l'entitat 
ASSOCIACIÓ D'AMICS, VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA, amb NIF G58129974. 
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu dels fons 
rebuts de conformitat amb l'acord sisé del conveni i amb la normativa vigent. 

46. – (21002765) Resolució de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI en data 28.07.2022: APROVAR, d'acord amb l'article 96.1 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, el 
reajustament de les anualitats del contracte 21002765 que té per objecte el Servei de 
disseny gràfic, maquetació i adaptació dels materials de comunicació de la Gerència 
de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona 
amb mesures de contractació pública sostenible, d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. REAJUSTAR LES ANUALITATS de 
l'autorització de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 54.404,62 euros, 
IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: incrementar un import de 54.404,62 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22703/23035 0200; 
minorar un import de 54.404,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/23035 0200, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual. 

47. – (20003538) Resolució de la Gerència d#Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI en data 28.07.2022: APROVAR, d'acord amb l'article 96.1 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, el 
reajustament de les anualitats del contracte 20003538 que té per objecte L¿objecte 
del contracte és : -La gestió i desenvolupament del servei VinclesBCN. L¿empresa 
adjudicatària prestarà els serveis necessaris per incorporar 240 usuaris tipus A i 
mantenir 3.240 actius i incorporar 600 usuaris tipus B i mantenir 900 actius a la 
finalització del contracte. -El subministrament de 240 tauletes, servei de manteniment 
(inclou el servei de replacement o reposició) de 3.240 tauletes i 3.240 connexions a 
internet ( serveis de telecomunicacions necessaris per al funcionament de les 
tauletes), adjudicat a l'empresa UTE TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITAR VODAFONE 
ESPAÑA SAU, ELECTRONICA SA, amb NIF U06889133, d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. REAJUSTAR LES ANUALITATS de 
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
469.168,23 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: minorar un import de 30.669,52 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23033 
0200; minorar un import de 438.498,71 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i 
a l'aplicació pressupostària D/22719/23033 0200; incrementar un import de 
469.168,23 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23033 0200; minorar un import de 30.669,52 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23033 0200; minorar un import 
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de 438.498,71 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23033 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual. REQUERIR a l'adjudicatari 
per tal que comparegui a les dependències de Barcelona per a la seva formalització en 
el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

48. – (22000603) Resolució de la Gerència Municipal del Districte de Ciutat Vella en data 
29.07.2022: ADJUDICAR el contracte núm. 22000603, que té per objecte "Servei de 
suport a les entitats en la coordinació i producció d'activitats en els esdeveniments 
festius, culturals i de festes majors dels diferents barris del Districte de Ciutat Vella" a 
VENTILADOR CULTURAL SL amb NIF B64325004 de conformitat amb la proposta de 
valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha 
presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 
56.567,50 € IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 46.750,00 € 
corresponen al preu net i 9.817,50 € a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 28.283,75 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/33811 0601; un import (IVA inclòs) de 28.283,75 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/33811 
0601. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
2.337,50 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 Julia Quintela González. 

49. – (22001717) Resolució de la Gerència del Districte de Sant Martí en data 29.07.2022: 
EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 22001717 l'empresa ENIGEST GESTIÓN SL 
per no haver acreditat la viabilitat de la seva oferta. ADJUDICAR el contracte núm. 
22001717, que té per objecte "Direcció d'execució de les obres de les noves Pistes 
Esportives a l'Espai Besòs al districte de Sant Martí amb mesures de contractació 
pública sostenible" a INGIP GESTION, S.L. amb NIF B01623420 de conformitat amb la 
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la 
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de
16.727,04 € IVA inclòs, dels quals 13.824,00 € corresponen al preu net i 2.903,04 € a 
l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el 
desglossament següent:; un import (IVA inclòs) de 2.787,85 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/61171/15344 0610; un 
import (IVA inclòs) de 13.939,19 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/61171/15344 0610. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 
REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 3 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 
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responsable del contracte Blai Collado Botigué del Departament d'Obres i 
Manteniment del Districte de Sant Martí. ALLIBERAR la quantitat de 10.225,71 euros 
(IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 1.704,29 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/61171/15344 0610; un import (IVA inclòs) de 8.521,42 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/61171/15344 
0610. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió . 

50. – (22001625) Resolució de la Gerència del Districte de Sant Andreu en data 01.08.2022: 
EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 22001625, que té per objecte la 
producció, coordinació i redacció de continguts de difusió del programa d'activitats 
Calidoscopi Cultural de 2023 a l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu, 
amb mesures de contractació pública sostenible, a FUERA DE CAMPO PRODUCCIONES 
SL amb NIF B66308073, per presentar una oferta que no s'adequa a la tercera de les 
obligacions específiques de les activitats establertes a la clàusula 2 del Plec de 
Prescripcions Tècniques i per aplicar uns salaris inferiors als establerts al conveni 
sectorial de referència (motiu d'exclusió establert a la clàusula 2 del PCAP). 
ADJUDICAR el contracte núm. 22001625 a L'ESPECTACLERIA SL amb NIF B66048034, 
de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i 
d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més 
avantatjosa, pel preu de 44.286,00 € IVA inclòs, dels quals 36.600,00 € corresponen al 
preu net i 7.686,00 € a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 35.037,80 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33411 
0609; un import (IVA inclòs) de 9.248,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 
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. 
REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 3 dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, la retorni signada. La 
formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la firma d'acceptació de l'empresa 
adjudicatària de la notificació de la resolució d'adjudicació. DESIGNAR com a 
responsable del contracte a la Sra. Joana Bonaterra Roura. ALLIBERAR la quantitat de 
3.600,04 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 2.848,24 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33411 0609; un import (IVA inclòs) de 751,80 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33411 0609. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

51. – (22001544) Resolució de la Gerència del Districte de Sant Andreu en data 01.08.2022: 
DESISTIR del contracte núm. 22001544 que té per objecte el disseny i execució de 
l'activitat de la fàbrica de joguines de 2022 a l'Ajuntament de Barcelona, districte de 
Sant Andreu, amb mesures de contractació pública sostenible, tota vegada que s'ha 
produït una infracció no esmenable de les normes reguladores del procediment 
d'adjudicació que impedeixen la valoració de les ofertes presentades pels licitadors. 
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Aquest desistiment no impedeix la iniciació immediata d'un procediment de licitació, 
que s'efectuarà amb l'esmena de la infracció detectada. ANUL·LAR la totalitat de 
l'AUTORITZACIÓ de la despesa del contracte núm 22001544 amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import de 80.222,21 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/33411 0609; un import de 63.899,99 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33411 0609. 
NOTIFICAR aquesta Resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant. 
DONAR COMPTE de la Resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

52. – (22S08122) Resolució de la Regidoria del Districte de Gràcia en data 02.08.2022: 
APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i els 
CASTELLERS DE LA VILA DE GRÀCIA, amb NIF G61307229, per l'execució del projecte 
"CONVENI PER A LA PROMOCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS CASTELLERES - CASTELLERS 
DE LA VILA DE GRÀCIA". Atès l'interès públic de l'esmentada entitat i de les accions 
que duen a terme descrites en el projecte es declara la no-inclusió en convocatòria 
pública per aquestes raons i s'instrumenta l'atorgament de la subvenció mitjançant 
concessió directa, prevista nominativament al pressupost, per un import de 22.575,00 
euros, equivalent al 7,43% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total 
de 304.040,00 euros i una durada fins al 31 de desembre de 2022, de conformitat amb 
els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 6.2 i 6.3.de la normativa general reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. 
AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import de 22.575,00 euros a favor de 
l'esmentada entitat, a càrrec de l'aplicació pressupostària D/48508/33411 del 
pressupost de l'exercici 2022. ABONAR l'esmentada quantitat a l'Entitat, prèvia 
signatura del present acord per ambdues parts. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal 
que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de finalització del 
projecte subvencionat, presenti la justificació de la subvenció en els termes fitxats al 
Conveni. 

53. – (22S06610) Resolució de la Regidoria del Districte de Gràcia en data 02.08.2022: 
APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Federació 
de Colles de Sant Medir, amb NIF G58298555, per l'execució del projecte "Conveni de 
promoció d'activitats culturals". Atès l'interès públic de l'esmentada entitat i de les 
accions que duen a terme descrites en el projecte es declara la no-inclusió en 
convocatòria pública per aquestes raons i s'instrumenta l'atorgament de la subvenció 
mitjançant concessió directa, prevista nominativament al pressupost, per un import 
de 26.943,00 euros, equivalent al 24,55% del cost total del projecte que ascendeix a la 
quantitat total de 109.750,00 euros i una durada fins al 31 de desembre de 2022, de 
conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.2 i 6.3.de la normativa general reguladora de les 
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari el 17 de 
desembre de 2010. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import de 26.943,00 
euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48524/33411 del pressupost de l'any 
2022 a favor de l'esmentada entitat. ABONAR l'esmentada quantitat a l'Entitat, prèvia 
signatura del present acord per ambdues parts. REQUERIR l'entitat beneficiària per tal 
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que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de finalització del 
projecte subvencionat, presenti la justificació de la subvenció en els termes fitxats al 
Conveni. 

54. – (22002194) Resolució de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
en data 04.08.2022: INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d'assistència 
tècnica de Decidim per a les Organitzacions, amb mesures de contractació pública 
sostenible, amb núm. de contracte 22002194, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert simplificat, amb un pressupost base de licitació de 
55.623,43 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 91.939,56 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 
45.969,78 euros i import de l'IVA de 9.653,65 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 18.541,14 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92419 0800, un import (IVA inclòs) de 37.082,29 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92419 
0800; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
posterior a l'actual. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

55. – (22S08567) Resolució de la Regidoria del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en data 
05.08.2022: APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i la Federació de 
Colles de Sant Medir, amb la finalitat de la realització del projecte Festes de Sant 
Medir 2022, que instrumenta l'atorgament de la subvenció directe nominativa, per 
l'execució de l'esmentat projecte, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3.de la normativa 
general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de 
desembre de 2010. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 8.000,00 
euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48524/92412/0605 del pressupost de 
l'any 2022, a favor de la Federació de Colles de Sant Medir, amb NIF G58298555, per 
les Festes de Sant Medir 2022. 

56. – (22002574) Resolució de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
en data 05.08.2022: Tenint en compte l'informe de necessitat que consta a l'expedient 
i que el valor estimat del contracte és de 8.000,00 euros. - D'acord amb l'article 118.3 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), queda 
justificat en l'informe de necessitat la finalitat i la necessitat del contracte i que no 
s'està alterant ni fraccionant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació d'altres 
procediments d'adjudicació. - S'ha comprovat, així mateix, que l'empresa contractista 
no ha subscrit més contractes menors que superin els llindars establerts a la base 27a 
d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2022, 
sense lliure concurrència. - D'acord amb el punt 6.1 de la Instrucció per a l'aplicació de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic aprovada per Decret 
de la Comissió de Govern 2018/160 de 15 de març, no és viable o eficient efectuar un 
procediment d'adjudicació amb publicitat. Per tot l'exposat en ús de les facultats 
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delegades a aquesta Gerència per Resolució de l'Alcaldia de 15.06.2019, RESOLC: 
ADJUDICAR el contracte que té per objecte "Disseny de la programació d'activitats 
entorn la justícia climàtica de la Biennal Ciutat i Ciència 2023" a favor de HELEN VADA 
SUSAN COLE amb NIF Y4882890G, per un preu de 8.000,00 euros amb el següent 
desglossament: import net 8.000,00 euros, tipus impositiu del 0% d'IVA, import de 
l'IVA de 0,00 euros. ESTABLIR la durada del contracte fins el 31 de març de 2023. 
DESIGNAR com a responsable del contracte al/a la Sr./a. Anna Bröll Nadal. 
AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada quantitat a favor de l'empresa adjudicatària 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i pressupostos següents: 3.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/32626 
0800; 5.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/32626 0800. 

57. – (22002579) Resolució de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
en data 05.08.2022: Tenint en compte l'informe de necessitat que consta a l'expedient 
i que el valor estimat del contracte és de 13.650,00 euros. - D'acord amb l'article 
118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), 
queda justificat en l'informe de necessitat la finalitat i la necessitat del contracte i que 
no s'està alterant ni fraccionant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació d'altres 
procediments d'adjudicació. - S'ha comprovat, així mateix, que l'empresa contractista 
no ha subscrit més contractes menors que superin els llindars establerts a la base 27a 
d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2022, 
sense lliure concurrència. - D'acord amb el punt 6.1 de la Instrucció per a l'aplicació de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic aprovada per Decret 
de la Comissió de Govern 2018/160 de 15 de març, no és viable o eficient efectuar un 
procediment d'adjudicació amb publicitat. Per tot l'exposat en ús de les facultats 
delegades a aquesta Gerència per Resolució de l'Alcaldia de 15.06.2019, RESOLC: 
ADJUDICAR el contracte que té per objecte "Disseny de la programació d'activitats 
amb propostes interdisciplinars i participatives de la Biennal Ciutat i Ciència 2023" a 
favor de JOSEP PERELLO PALOU amb NIF 46351636N, per un preu de 13.650,00 euros 
amb el següent desglossament: import net 13.650,00 euros, tipus impositiu del 0% 
d'IVA, import de l'IVA de 0,00 euros. ESTABLIR la durada del contracte fins el 15 de 
març de 2023. DESIGNAR com a responsable del contracte al/a la Sr./a. Anna Bröll 
Nadal. AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada quantitat a favor de l'empresa 
adjudicatària amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i pressupostos següents: 
3.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/32626 0800; 10.650,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/32626 0800. 

58. – (21001297) Resolució de la Gerència del Institut de Cultura de Barcelona en data 
05.08.2022: CANCEL.LAR I RETORNAR a l'empresa CPI INTEGRATED SERVICES, SAU 
amb NIF A65296923, el dipòsit 113 amb retenció de preu, per un import de TRES MIL 
CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (3.567,44 €), 
relatiu al contracte que va tenir per objecte el servei manteniment integral de les 
instal·lacions del Born Centre Cultural, pel fet que el contracte ha finalitzat, s'ha 
exhaurit el termini de garantia i la directora del Born Centre Cultural ha informat que 
el servei esmentat ha estat executat de conformitat amb el contracte i sense que se'n 
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derivin responsabilitats; per tant es considera procedent la devolució de la garantia 
definitiva, donant compliment al que disposa l'article 111 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic en el que es regula la devolució o 
cancel·lació de les garanties definitives. 

59. – (22002382) Resolució de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
en data 05.08.2022: EXCLOURE del procediment de licitació del contracte núm. 
22002382 que té per objecte la consultoria estratègica per a la incorporació de nous 
equipaments a la Comunitat de Coneixement EQUICOM, basat en el lot 1: Producció 
de coneixement, estudis i diagnòstics de l'Acord marc per a la contractació dels serveis 
de de suport a processos comunitaris (codi contracte 20000945, expedient 2020-
0015) a la licitadora ETCS - ESTRATÈGIES DE TRANSFORMACIÓ COMUNITÀRIA 
SOSTENIBLE- SCCL amb NIF F63684617, atès que l'oferta presentada no es correspon 
amb el contracte en licitació. ADJUDICAR l'esmentat contracte a favor de TANDEM 
SOCIAL, S.C.C.L. amb NIF F65570400, en haver estat l'única oferta vàlida presentada, 
per un preu màxim de 10.706,37 euros, IVA inclòs, dels quals 8.848,24 € corresponen 
al preu net i 1.858,13€ a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària 
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
5.353,19 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/92418 0800; un import (IVA inclòs) de 5.353,18 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92418 0800 . 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. ESTABLIR la durada del present contracte basat 
com a màxim fins a 31 de juliol de 2023. L'execució s'iniciarà l'endemà de la notificació 
de l'adjudicació a l'empresa adjudicatària. DESIGNAR com a responsable del contracte 
la cap del Departament d'Equipaments de Proximitat, Montserrat Calvo Vallverdú o 
persona que la substitueixi. ALLIBERAR la quantitat de 558,73 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 279,36 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92418 
0800; un import (IVA inclòs) de 279,37 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92418 0800 . DONAR COMPTE d'aquesta resolució 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

60. – (22XI0001) Resolució de la Presidència del Gerència de l'Institut Municipal de Serveis 
Socials en data 05.08.2022: Vistes les precedents actuacions, qui sotasigna eleva la 
següent proposta de resolució a la Presidenta: RESOLDRE l'omissió de la funció 
interventora, CONTINUAR el procediment i CONVALIDAR l'omissió de la funció 
interventora per considerar que no procedeix la revisió d'ofici per resultar aplicables 
els límits previstos en l'article 110 LPACAP. APROVAR el reconeixement extrajudicial 
de crèdit per un import total de 844.507,31 euros amb el detall que es conté en la 
relació annexa pels serveis prestats durant el període d'1 de gener de 2022 fins al 31 
de maig de 2022, atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades i no 
reconegudes en aquest exercici. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR l'import total de 
844.507,31 euros, amb càrrec al pressupost i l'aplicació indicada en aquest mateix 
document, per la despesa corresponent, i segons els desglossament de l'annex, al 
servei de seguretat i vigilància, intervenció socio-educativa, allotjament, alimentació i 
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bugaderia del CRAB Llar d'Oportunitats, en el període corresponent de l'1 de gener de 
2022 fins al 31 de maig de 2022. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. DONAR 
COMPTE a la Comissió de Govern. 

61. – (22001948) Resolució de la Gerència del Districte de Ciutat Vella en data 05.08.2022: 
ADJUDICAR el contracte núm. 22001948, que té per objecte "Servei de suport tècnic 
pel Pla d'Educació de Ciutat Vella" a LAGROC SOLUTIONS SOCIEDAD LIMITADA amb 
NIF B67166413 de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda 
en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada 
l'oferta més avantatjosa, pel preu de 59.501,75 € IVA inclòs, dels quals 49.175,00 € 
corresponen al preu net i 10.326,75 € a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 14.875,44 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/32612 0601; un import (IVA inclòs) de 44.626,31 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/32612 
0601. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal 
que, en el termini màxim de 3 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de 
l'adjudicació procedeixi a la formalització del contracte mitjançant la signatura 
d'acceptació de la resolució d'adjudicació. DESIGNAR com a responsable del contracte 
Júlia Quintela González. ALLIBERAR la quantitat de 9.710,25 euros (IVA inclòs), en 
concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 2.427,56 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/32612 
0601; un import (IVA inclòs) de 7.282,69 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 
i a l'aplicació pressupostària D/22610/32612 0601. 

62. – (21003277-002) Resolució de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI en data 05.08.2022: APROVAR, de conformitat amb l'article 29.4 
LCSP, la pròrroga extraordinària de continuïtat del contracte 21003277-002 que té per 
objecte el Serveis d'operació, gestió, manteniment de tauletes i connexió a internet 
de les mateixes del servei VinclesBCN, adjudicat a l'empresa TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS SL, amb NIF B80925977, per un període de 6 mesos compresos 
entre el 17 de setembre de 2022 al 16 de març de 2023, o fins que es produeixi la 
formalització del contracte suspès per la interposició del recurs especial en matèria de 
contractació un cop dictada la corresponent resolució per part del Tribunal de 
Contractes Català i amb la limitació màxima de 6 mesos; i amb les mateixes condicions 
i obligacions que consta a la seva oferta, al plec de clàusules administratives 
particulars i al plec de prescripcions tècniques, per un import màxim de 469.670,98 
euros (IVA inclòs) i 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 195.696,24 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 177.905,67 euros i import IVA de 17.790,57 amb tipus impositiu 10,00% 
a l'aplicació pressupostària D/22719/23033 0200, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2023. AMPLIAR l'autorització i disposició de la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 273.974,74 euros, IVA inclòs, amb 
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càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 249.067,95 euros i import IVA de 24.906,79 
amb tipus impositiu 10,00% a l'aplicació pressupostària D/22719/23033 0200. 
NOTIFICAR aquest acord a l'empresa adjudicatària. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

63. – (22001839) Resolució de la Gerència Municipal del Districte de Ciutat Vella en data 
08.08.2022: ADJUDICAR el contracte núm. 22001839, que té per objecte "Suport al 
Programa de Promoció Econòmica adreçat a col·lectius vulnerables amb perspectiva 
intercultural al Districte de Ciutat Vella" a SIGMA SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
ASOCIACIONES SL amb NIF B63747414 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 35.029,50 € IVA inclòs, dels quals 28.950,00 € 
corresponen al preu net i 6.079,50 € a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 11.676,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/43341 0601; un import (IVA inclòs) de 23.353,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43341 
0601. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
1.447,50 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. REQUERIR a 
l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a 
la recepció de la notificació de l'adjudicació procedeixi a la formalització del contracte 
mitjançant la signatura d'acceptació de la resolució d'adjudicació. DESIGNAR com a 
responsable del contracte Julia Quintela González. ALLIBERAR la quantitat de 907,50 
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 302,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22610/43341 0601; un import (IVA inclòs) de 605,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/43341 
0601. 

64. – (22000001) Resolució de la Gerència Municipal del Gerència d'Àrea de Cultura, 
Educació, Ciència i Comunitat en data 08.08.2022: INICIAR l'expedient per a la 
contractació dels serveis de conceptualització, disseny, programació, continguts i 
manteniment tècnic de webs de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i 
Comunitat, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 
22000001, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació de 174.490,47 euros (IVA inclòs) i un valor estimat 
de 317.255,40 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 144.207,00 euros i import de l'IVA de 30.283,47 euros; i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 21.811,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0800, un import (IVA inclòs) de 
87.245,24 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
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D/22610/92521 0800, un import (IVA inclòs) de 65.433,92 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0800; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors 
a l'actual. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 

65. – (0553/19) Resolució de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI en data 10.08.2022: CANCEL·LAR i/o RETORNAR a IB2 Seguretat 
Catalunya, SL la garantia definitiva d'import 3.836,49 euros constituïda per respondre 
del compliment del contracte relatiu al servei de vigilància i seguretat de les 
dependències del Servei d'Atenció a Immigrants Emigrants i Refugiats (SAIER), amb 
càrrec a l'exercici 2022. 

66. – (0697/17) Resolució de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI en data 10.08.2022: CANCEL·LAR i/o RETORNAR a ABD Asoc. 
Bienestar y Desarrollo la garantia definitiva d'import 90.088,56 euros constituïda per 
respondre del compliment del contracte relatiu a atendre les despeses per al servei de 
primera acollida, serveis especialitzats tranversals i suport SAIER, amb la finalitat de 
foment de la inserció laboral de les persones en risc d'exclusió, amb càrrec a l'exercici 
2022. 

67. – (20200447) Resolució de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI en data 10.08.2022: CANCEL·LAR i/o RETORNAR a Estratègies 
Qualitat Urbana la garantia definitiva d'import 3.602,45 euros constituïda per 
respondre del compliment del contracte relatiu a realitzar les tasques d'impuls, 
seguiment i avaluació de totes les actuacions que conformen el Pla de Xoc de salut 
mental, amb càrrec a l'exercici 2022. 

68. – (0639/19) Resolució de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI en data 10.08.2022: CANCEL·LAR i/o RETORNAR a Airun Serveis 
Culturals, SL la garantia definitiva d'import 6.794,42 euros constituïda per respondre 
del compliment del contracte relatiu al servei de gestió de les inscripcions, la 
producció, la direcció tècnica, la regidoria dels tallers, actes i activitats, així com el 
subministrament, adequació, muntatge d'infraestructures, mitjançant arrendament, 
per la Trobada d'entitats BCN Ciutat diversa del Consell Municipal d'Immigració de
Barcelona (en endavant, Trobada BCN Ciutat Diversa) dels anys 2019 i 2020, amb 
càrrec a l'exercici 2022. 

69. – (22002723) Resolució de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
en data 12.08.2022: Tenint en compte l'informe de necessitat que consta a l'expedient 
i que el valor estimat del contracte és de 8.000,00 euros. - D'acord amb l'article 118.3 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), queda 
justificat en l'informe de necessitat la finalitat i la necessitat del contracte i que no 
s'està alterant ni fraccionant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació d'altres 
procediments d'adjudicació. - S'ha comprovat, així mateix, que l'empresa contractista 
no ha subscrit més contractes menors que superin els llindars establerts a la base 27a 
d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2022, 
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sense lliure concurrència. - D'acord amb el punt 6.1 de la Instrucció per a l'aplicació de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic aprovada per Decret 
de la Comissió de Govern 2018/160 de 15 de març, no és viable o eficient efectuar un 
procediment d'adjudicació amb publicitat. Per tot l'exposat en ús de les facultats 
delegades a aquesta Gerència per Resolució de l'Alcaldia de 15.06.2019, RESOLC: 
ADJUDICAR el contracte que té per objecte "Disseny de la programació d'activitats 
d'art i ciència de la Biennal Ciutat i Ciència 2023" a favor de LLUÍS NACENTA BISQUERT 
amb NIF 44011235E, per un preu de 8.000,00 euros amb el següent desglossament: 
import net 8.000,00 euros, tipus impositiu del 0% d'IVA, import de l'IVA de 0,00 euros. 
ESTABLIR la durada del contracte fins el 31 de març de 2023. DESIGNAR com a 
responsable del contracte al/a la Sr./a. Anna Bröll Nadal. AUTORITZAR i DISPOSAR 
l'esmentada quantitat a favor de l'empresa adjudicatària amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i pressupostos següents: 3.000,00 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/32626 0800; 5.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/32626 
0800. 

70. – (22002586) Resolució de la Gerència del Districte de Sant Andreu en data 12.08.2022: 
INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de disseny i execució de 
l'activitat de la Fàbrica de Joguines de 2022 a l'Ajuntament de Barcelona, Districte de 
Sant Andreu, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 
22002586, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació de 144.122,20 euros (IVA inclòs) i un valor estimat 
de 119.109,26 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 119.109,26 euros i import de l'IVA de 25.012,94 euros; i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 80.222,21 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33411 0609, un import (IVA inclòs) de 
63.899,99 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33411 0609; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

71. – (22000418) Resolució de la Gerència Municipal del Districte de l'Eixample en data 
16.08.2022: ADJUDICAR el contracte núm. 22000418, que té per objecte la Revisió 
limitada dels comptes d'explotació dels exercicis 2021 i 2022 dels centres cívics, espais 
i casals de gent gran, equipaments esportius i gestions cíviques. a SEIQUER 
AUDITORES Y CONSULTORES SL amb NIF B73153314 de conformitat amb la proposta 
de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que 
ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 19.239,00 € IVA 
inclòs, dels quals 15.900,00 € corresponen al preu net i 3.339,00 € a l'IVA. DISPOSAR a 
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament 
següent:; un import (IVA inclòs) de 9.903,35 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22707/92412 0602; un import (IVA inclòs) de 
9.335,65 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
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D/22707/92412 0602. 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 795,00 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del 
contracte. REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 
dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, formalitzi el 
contracte digitalment . DESIGNAR com a responsable del contracte Isabel Ruiz. 
ALLIBERAR la quantitat de 13.691,00 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la 
licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 7.047,50 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22707/92412 0602; un 
import (IVA inclòs) de 6.643,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22707/92412 0602. DONAR COMPTE d'aquesta resolució 
a la Comissió d'Economia i Hisenda 

72. – (20001609L01-001) Resolució de la Gerència Municipal del Gerència d#Àrea de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI en data 16.08.2022: PRORROGAR per un 
període comprès des del 07.09.2022 fins el 06.03.2024, el contracte 20001609L01 que 
té per objecte Secretaria Tècnica del CMBS, adjudicat a l'empresa COOPSOC: 
LABORATORI D'IDEES SOCIALS SCCL, amb NIF F67190371, per un import total de 
104.505,39 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 23.223,42 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 19.192,91 euros i import IVA de 4.030,51 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23034 0200. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 11.611,71 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 9.596,45 euros i import IVA de 2.015,26 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/23034 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 
69.670,26 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 
57.578,73 euros i import IVA de 12.091,53 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23034 0200, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. 

73. – (22000374-001) Resolució de la Gerència del Districte de Ciutat Vella en data 
19.08.2022: APROVAR, d'acord amb l'article 96.1 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, el reajustament de les anualitats del 
contracte 22000374-001 que té per objecte Suport en la implementació de les 
actuacions previstes al Pla d'Acció intercultural del Districte de Ciutat Vella, adjudicat 
a l'empresa SPORA SINERGIES SCCL, amb NIF F63912240, d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. REAJUSTAR LES ANUALITATS de 
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
1.353,80 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: minorar un import de 1.353,80 euros a 
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l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/23261 
0601; incrementar un import de 1.353,80 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/23261 0601, condicionat a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual. REQUERIR a
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de Districte de Ciutat Vella 
per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció 
de la notificació. 

74. – (22S04462) Resolució de la Regidoria del Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI en data 23.08.2022: PROPOSTA DE RESOLUCIÓ "APROVAR, 
el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat AFOPA amb NIF núm. 
G58683483, per a l'execució del projecte "PROMOCIÓ D'ACTIVITATS D'ENVELLIMENT 
ACTIU PER LES AULES D'AFOPA I LA GENT GRAN", amb la finalitat de millorar la 
qualitat de vida de les persones grans, que instrumenta l'atorgament de la subvenció 
de concessió directa prevista nominativament al pressupost municipal per a l'any 
2022, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i 6.1.a) i 6.3 de la normativa general reguladora de 
les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per un 
import de de 15.500,00 euros, equivalent al 50,00 % del cost total del projecte que 
ascendeix a la quantitat total de 31.000,00 euros i amb una durada fins al 31/12/2022. 
DECLARAR la no inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic i social 
justificades en l'informe que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor 
de l'entitat AFOPA amb NIF núm. G58683483, la despesa total de 15.500,00 euros, a 
càrrec de la partida 0200 48883 23231 del pressupost de l'any 2022. REQUERIR a 
l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des 
del 31/12/2022, data de finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació 
de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula setena del conveni. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Govern." 

75. – (22002587) Resolució de la Gerència del Districte de Sants-Montjuïc en data 
26.08.2022: Tenint en compte l'informe de necessitat que consta a l'expedient i que el 
valor estimat del contracte és de 5.900,00 euros. - D'acord amb l'article 118.3 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), queda justificat 
en l'informe de necessitat la finalitat i la necessitat del contracte i que no s'està 
alterant ni fraccionant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació d'altres 
procediments d'adjudicació. - S'ha comprovat, així mateix, que l'empresa contractista 
no ha subscrit més contractes menors que superin els llindars establerts a la base 27a 
d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2022, 
sense lliure concurrència. - D'acord amb el punt 6.1 de la Instrucció per a l'aplicació de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic aprovada per Decret 
de la Comissió de Govern 2018/160 de 15 de març, no és viable o eficient efectuar un 
procediment d'adjudicació amb publicitat. Per tot l'exposat en ús de les facultats 
delegades a aquesta Gerència per Resolució de l'Alcaldia de 15.06.2019, RESOLC: 
ADJUDICAR el contracte que té per objecte "Actualització i manteniment del quadre 
de comandament de la Taula de Gestió de la Via Pública" a favor de METRICS VISIO 
CONSULTING SL amb NIF B64831647, per un preu de 7.139,00 euros amb el següent 
desglossament: import net 5.900,00 euros, tipus impositiu del 21% d'IVA, import de 
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l'IVA de 1.239,00 euros. ESTABLIR la durada del contracte en 10 mesos. DESIGNAR 
com a responsable del contracte al/a la Sr./a. Angel Mendo. AUTORITZAR i DISPOSAR 
l'esmentada quantitat a favor de l'empresa adjudicatària amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i pressupostos següents: 4.235,00 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92011 0603; 2.904,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92011 
0603. 

76. – (21001275-002) Resolució de la Gerència Municipal del Districte de Sant Andreu en 
data 29.08.2022: PRORROGAR per un període comprès des del 01.09.2022 fins el 
30.06.2024, el contracte 21001275-002 que té per objecte la gestió de l'ús de les
pistes esportives de l'Escola Pegaso i l'Institut Príncep de Viana i la pista descoberta i 
vestuaris de l'Escola Ignasi Iglesias en horari extraescolar, adjudicat a l'empresa 7 
D'AVENTURA S.L., amb NIF B65392615, per un import total de 98.798,33 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 
20.208,75 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 
16.701,45 euros i import IVA de 3.507,30 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/34112 0609. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 29.190,41 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 24.124,31 euros i import IVA de 5.066,10 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/34112 0609, 
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 
49.399,17 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 
40.825,76 euros i import IVA de 8.573,41 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/34112 0609, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2023. 

77. – (22002519) Resolució de la Gerència Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en 
data 30.08.2022: INICIAR l'expedient per a la contractació de "Serveis de producció i 
execució d'espectacles infantils i familiars al teatret dels jardins del Turó Parc de 
Barcelona", amb núm. de contracte 22002519, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 119.833,56 
euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 198.072,00 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 99.036,00 euros 
i import de l'IVA de 20.797,56 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i 
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 59.916,78 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/33411 0605, un import (IVA inclòs) de 59.916,78 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/33411 0605; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
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corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la 
seva autorització. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus d'acord amb l'art. 
103 LCSP. 

78. – (21000224) Resolució de la Gerència del Gerència de l'Institut Municipal de Serveis
Socials en data 31.08.2022: Tenint en compte les actuacions que consten a l'expedient 
i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per Decret d'Alcaldia de 
15.06.2019, RESOLC: ADJUDICAR el contracte núm. 21000224, que té per objecte 
"CONTRACTE DEL SERVEI DE CONSULTORIA PER D'ELABORACIÓ, IMPLEMENTACIÓ I 
SEGUIMENT D'UN PLA DE MILLORA ORGANITZATIVA I DEL SISTEMA DE GESTIÓ A 
L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA." a DELOITTE 
CONSULTING, SL amb NIF B81690471 de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en 
ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 469.964,00 € IVA inclòs, dels 
quals 388.400,00 € corresponen al preu net i 81.564,00 € a l'IVA. DISPOSAR a favor de 
l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent:; un 
import (IVA inclòs) de 81.939,49 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22706/23151 0100; un import (IVA inclòs) de 179.447,07 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22706/23151 0100; un import (IVA inclòs) de 208.577,44 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22706/23151 0100. 
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 
19.420,00 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 
Marta Fabà Ortega. ALLIBERAR la quantitat de 132.626,16 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 23.123,74 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22706/23151 0100; un import (IVA inclòs) de 50.640,84 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22706/23151 0100; un 
import (IVA inclòs) de 58.861,58 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22706/23151 0100. DONAR COMPTE d'aquesta resolució 
a la Comissió . 

79. – (21000224) Resolució de la Gerència del Gerència de l'Institut Municipal de Serveis 
Socials en data 05.09.2022: EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 21000224, 
que té per objecte la prestació d'un servei de consultoria que ha de dissenyar, 
implementar i fer el seguiment d'un pla de millora organitzativa i operativa adreçat a 
millorar els serveis que es presten des de l'IMSS i a optimitzar els seus processos de 
producció i servei, amb mesures de contractació pública sostenible, a les empreses 
PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS SL, amb NIF B78016375, i DOT 
MANAGEMENT CONSULTANTS SL, amb NIF B66046707, atès que a les seves 
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proposicions (sobres B: criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor) no
han mantingut l'anonimat exigit en la clàusula 10 del plec de clàusules administratives 
particulars. ADJUDICAR l'esmentat contracte, amb una durada de 24 mesos, 
comptadors des de la data indicada en la formalització, a l'empresa DELOITTE 
CONSULTING SLU, amb NIF B81690471, 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 469.964,00 euros, IVA inclòs, dels quals 388.400,00 
euros corresponen al preu net i 81.564,00 euros a l'IVA al tipus impositiu del 21 %, 
havent constituït l'adjudicatari una garantia definitiva de 19.420,00 euros, consistent 
en el 5 per 100 del pressupost net, mitjançant aval bancari. DISPOSAR LA DESPESA del 
contracte per un import de 469.964,00 € euros, IVA inclòs del tipus del 21%, a favor de 
DELOITTE CONSULTING SLU, amb NIF B81690471, i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 0100 22706 23151 dels exercicis 2022 a 2024 amb el desglossament 
següent: - Exercici pressupost 2022: 208.577,44 euros IVA inclòs, amb el següent 
desglossament: 172.378,05 euros d'import net i 36.199,39 euros en concepte 
d'impost sobre el valor afegit al tipus del 21% - Exercici pressupost 2023, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient: 179.447,07 euros, IVA inclòs, amb el següent 
desglossament: 148.303,36 euros d'import net i 31.143,71 euros en concepte 
d'impost sobre el valor afegit al tipus del 21% - Exercici pressupost 2024, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient: 81.939,49 euros, IVA inclòs, amb el següent 
desglossament: 67.718,59 euros d'import net i 14.220,90 euros en concepte d'impost 
sobre el valor afegit al tipus del 21% ALLIBERAR la quantitat de 132.626,16 euros (IVA 
Inclòs) en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a l'aplicació pressupostària 
0100 22706 23151 i als corresponents pressupostos, amb el desglossament següent: 
58.861,58 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022; 50.640,84 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i 23.123,74 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024. 
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del 
següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la 
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte Sra. Marta Fabà Ortega, 
Directora d'estratègia i nous projectes de l'IMSS. NOTIFICAR la present resolució a les 
empreses licitadores i PUBLICAR-LA al perfil de contractant i al DOUE. DONAR 
COMPTE a la Comissió de Govern. 

80. – (22000168) Resolució de la Gerència del Gerència de l'Institut Municipal de Serveis 
Socials en data 05.09.2022: Resolució de la Gerència del Gerència de l'Institut 
Municipal de Serveis Socials en data 05.09.2022: ADJUDICAR el contracte de serveis 
22000168 que té per objecte la contractació de la gestió del centre residencial per a 
persones grans Parc del Guinardó, allotjades temporalment a la residència Vila 
Clavellina de Premià de Mar, amb mesures de contractació pública sostenible, per un 
període de 18 mesos , comptadors a partir del 1 setembre de 2022 o de la data d'inici 
de l'execució que es fixi en la formalització del contracte, si és posterior, a l'empresa 
RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA SL, amb NIF núm. B43514504, per un import de 
2.791.902,18 euros, IVA inclòs, segons el següent desglossament: - Preu global: 
2.037.087,90 euros IVA inclòs, dels quals 1.958.738,37 euros, corresponen a 
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pressupost net i els restants 78.349,53 euros en concepte d'impost sobre el valor 
afegit al tipus del 4%. - Preus unitaris pels serveis d'àpats, perruqueria, podologia, 
reflexologia, massoteràpia i quiromassatge: 227.580,68 euros, IVA inclòs, dels quals 
218.827,58 euros corresponen a l'import net dels preus unitaris i els restants 8.753,10 
euros en concepte d'impost sobre el valor afegit al tipus del 4%. - Conjunt de 
provisions, que no estan sotmeses a baixes licitatòries: 527.233,60 euros, IVA inclòs, 
dels quals 506.955,39 euros, corresponen a pressupost net de les provisions i els 
restants 20.278,21 euros en concepte d'impost sobre el valor afegit al tipus del 4%. 
L'adjudicatària ha constituït garantia definitiva per la quantitat total de 134.226,07 
euros, consistent en el 5 per 100 del pressupost net, mitjançant aval bancari. 
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el següent 
desglossament: - Exercici 2022: 618.818,63 euros, IVA inclòs. (595.017,91 euros 
d'import net, i 23.800,72 euros d'IVA al tipus del 4%). - Exercici 2023, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient: 1.856.455,88 euros, IVA inclòs (1.785.053,73 
euros d'import net i 71.402,15 euros d'IVA al tipus del 4%) . - Exercici 2024, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient: 316.627,67 euros, IVA inclòs 
(304.449,69 euros d'import net i 12.177,98 euros d'IVA al tipus del 4%). FORMALITZAR 
el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i 
quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Àngels Campos Fornell, Cap del 
Departament d'Atenció residencial, diürns i alternatives habitacionals de l'IMSS. 
NOTIFICAR la present resolució a l'entitat adjudicatària i PUBLICAR-LA al perfil de 
contractant i al DOUE. DONAR COMPTE a la Comissió de Govern. 

81. – (2022/112- IMPD) INICIAR en compliment del Conveni entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat sobre polítiques i accions conjuntes sobre els desplaçaments de persones 
amb mobilitat reduïda del municipi de Barcelona en el període 2016-2022; i d’acord 
amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, l’expedient per a la contractació mitjançant procediment obert el servei públic 
del transport especial “porta a porta” per a persones amb mobilitat reduïda. El servei 
es presta preferentment en vehicle adaptat i ha de donar resposta a les necessitats de 
mobilitat de les persones usuàries del servei en base a desplaçaments de caràcter fix i 
esporàdic que els permetin garantir i/o afavorir la seva integració amb l’entorn. 
Subsidiàriament, el servei es pot prestar en vehicle no adaptat tipus turisme de fins a 
9 places inclòs conductor, i tindrà una durada de dos anys i tres mesos i un pressupost 
base de licitació de 12.618.300,41 €, sent el valor estimat de 19.648.350,70 €. Resta 
supeditat a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l’actual de l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, els plec de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir aquest 
contracte, amb tramitació pel procediment obert i ordinari, amb pluralitat de criteris, 
de conformitat amb el que estableix l’article 145 de la LCSP. CONVOCAR la licitació per 
a la seva adjudicació. 
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Acords de la Comissió de Govern de 14 de juliol de 2022

82. – (22002312) INICIAR l'expedient per a la contractació del "Servei de gestió dels tràmits 
d'intermediació en relació a la provisió d'establiments d'allotjament (hotels, hostals, 
pensions, apartaments i habitatges d'ús turístic) de la ciutat de Barcelona i rodalies 
(equivalents als municipis inclosos dins de la zona 1 de la xarxa de transports 
metropolitans de Barcelona) i excepcionalment a municipis inclosos a la resta de 
zones tarifàries de la xarxa de transports metropolitans de Barcelona, a l'Ajuntament 
de Barcelona, Gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI", amb 
núm. de contracte 22002312, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 5.886.849,75 euros (IVA 
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 12.728.323,77 
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 5.303.468,24 euros i import de l'IVA de 583.381,51 
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 31.177,43 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22615/23171 0200, un 
import (IVA inclòs) de 727.472,32 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22615/23171 0200, un import (IVA inclòs) de 
2.457.262,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22615/23164 0200, un import (IVA inclòs) de 2.457.262,50 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22615/23161 
0200, un import (IVA inclòs) de 106.837,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22615/23164 0200, un import (IVA inclòs) de 
106.837,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22615/23161 0200; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost posterior a l'actual. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

83. – (21001813-003) APROVAR, de conformitat amb l'article 29.4 LCSP, la continuïtat del 
contracte 21001813-003 que té per objecte el Serveis per la 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, de l'Àrea de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI, adjudicat a l'empresa AVORIS RETAIL DIVISION SL 
amb NIF B07012107, per un període de 5 mesos compresos entre el 15 de juliol de 
2022 al 14 de desembre de 2022, o fins a l'adjudicació del nou contracte si és abans, 
en les mateixes condicions previstes en el plecs que regulen aquest contracte; i amb 
les mateixes condicions i obligacions que consta a la seva oferta, al plec de clàusules 
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques, per un import total 
d'1.699.714,42 euros (IVA inclòs) i 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 d'1.699.714,42 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 
i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import net de 23.672,92 euros i import IVA de 2.604,02 amb tipus 
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impositiu 11% a l'aplicació pressupostària D/22615/23171 0200; un import net de 
189.658,33 euros i import IVA de 20.862,42 amb tipus impositiu 11% a l'aplicació 
pressupostària D/22615/23164 0200; un import net de 1.317.943,00 euros i import 
IVA de 144.973,73 amb tipus impositiu 11% a l'aplicació pressupostària 
D/22615/23161 0200. NOTIFICAR aquest acord a l'empresa adjudicatària. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

84. – (22001657) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Gestió del Punt d'Informes 
d'Arrelament (PIA), per elaborar les propostes d'Arrelament social necessàries per a 
l'autorització de residencia temporal i per a emetre el Document de Veïnatge de 
l'Ajuntament de Barcelona.", amb núm. de contracte 22001657, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de 
licitació de 842.576,57 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.676.238,72 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 765.978,70 euros i import de l'IVA de 76.597,87 euros; i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 35.107,35 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/22731/23162 0200, un import (IVA inclòs) de 421.288,29 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22731/23162 0200, un import (IVA inclòs) de 386.180,93 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23162 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 característiques del contracte. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

85. – (22XC0139) APROVAR un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
Càritas Diocesana de Barcelona, en matèria de projectes d'atenció social a sectors de 
població en risc a Barcelona. Aquest conveni serà vigent des del dia següent a la seva 
formalització fins el 31/12/2024. 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 se'n derivin. DONAR COMPTE a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

86. – (20004596-002) PRORROGAR per al període comprès entre el 15 de setembre de 2022 
fins el 31 de juliol de 2024, el contracte 20004596-002 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, adjudicat a l'empresa INICIATIVES I PROGRAMES,SL, amb NIF 
B59545913, per un import total de 355.346,21 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 54.994,78 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 49.995,25 euros i import IVA de 4.999,53 
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amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/23232. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
189.695,64 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 
172.450,58 euros i import IVA de 17.245,06 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació 
pressupostària D/0604/22719/23232, 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 110.655,79 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 100.596,17 euros i import IVA de 10.059,62 amb tipus impositiu 10% a 
l'aplicació pressupostària D/0604/22719/23232, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2024. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

87. – (22S05253-002) ANUL·LAR parcialment l'autorització i disposició de la despesa de la 
subvenció núm. 22S05253 relativa a la gestió cívica del Punt d'Informació Jove del 
Districte d'Horta-Guinardó, a favor del Consell de la Joventut del Districte d'Horta-
Guinardó, amb NIF G-59168641, per un import de 18.700,75 euros, amb càrrec a 
l'aplicació D/48522/23221 del pressupost de l'any 2022, pel termini que no s'ha 
prestat del servei des de l'1 de gener de 2022 al 5 d'abril de 2022. DONAR-NE compte 
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

88. – (22000362) INICIAR l'expedient per a la contractació de la "Gestió de l'Espai Jove Les 
Basses i del punt InfoJOVE de Nou Barris, amb mesures de contractació pública 
sostenible", amb núm. de contracte 22000362, mitjançant tramitació ordinària, amb 
la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació 
d'1.025.941,52 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.714.383,38 euros. APROVAR 
les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
particulars, annexes i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte, i 
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. AUTORITZAR l'esmentada quantitat, 
amb pressupost net 847.885,55 euros i import de l'IVA de 178.055,97 euros; i amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 517.374,09 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/227.19/232.21/06.08, un import (IVA inclòs) de 
508.567,43 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/227.19/232.21/06.08; 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 atès les característiques del contracte. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

89. – (22000424) ADJUDICAR el contracte núm. 22000424, que té per objecte la 
dinamització i gestió del Centre Cívic Tomasa Cuevas del Districte de les Corts, amb 
mesures de contractació pública sostenible a l'empresa PROGESS PROJECTES I GESTIÓ 
DE SERVEIS SOCIALS, SL amb NIF B59960526, de conformitat amb la proposta de la 
Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada 
l'oferta més avantatjosa, per un import de 450.622,73 euros IVA inclòs, dels quals 
372.415,48 euros corresponen al preu net i 78.207,25 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor 
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de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 75.103,79 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/0604/22719/33711; un import (IVA inclòs) de 225.311,37 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/22719/33711 i un import (IVA inclòs) de 150.207,57 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/33711. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l'actual. ALLIBERAR la quantitat d'11.017,53 euros (IVA 
inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 1.836,26 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/0604/22719/33711; un import (IVA inclòs) de 5.508,76 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/22719/33711; un import (IVA inclòs) de 3.672,51 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/33711. FIXAR 
l'import de la garantia definitiva en 18.620,77 euros i RETENIR-LA del preu del 
contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la 
Sra. Núria Girona Folch i DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

90. – (75/2022) APROVAR les Bases particulars del procediment de pública concurrència per 
adjudicar la gestió cívica del Centre Cívic Casa Orlandai. 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 total de 839.022,00 euros, dels quals 279.674,00 euros amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/33711/0605 del pressupost de l'any 2023, 
i 279.674,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/33711/0605 del 
pressupost de l'any 2024, i 279.674,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
D/48903/33711/0605 del pressupost de l'any 2025, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

91. – (22000558) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Gestió i dinamització dels 
centres cívics del Besòs i el Maresme, Parc Sandaru i Sant Martí, amb mesures de 
contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 22000558, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost 
base de licitació de 2.424.286,07 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 4.007.084,46 
euros, distribuït en els següents lots: - LOT núm. 01, CC Besòs, per un import de 
817.690,17 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, CC Parc Sandaru, per un import de 
730.582,60 euros IVA inclòs; - LOT núm. 03, CC Sant Martí, per un import de 
876.013,30 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el 
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
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reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 2.003.542,23 euros i import 
de l'IVA de 420.743,84 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 438.006,65 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0610, un import (IVA inclòs) de 438.006,65 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610, un 
import (IVA inclòs) de 365.291,30 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610, un import (IVA inclòs) de 365.291,30 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0610, un import (IVA inclòs) de 408.845,09 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610, un 
import (IVA inclòs) de 408.845,08 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest 
contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 21 de juliol de 2022

92. – (22000561) ADJUDICAR el contracte núm. 22000561, que té per objecte "Obres per 
l'execució de noves pistes esportives a l'Espai Besòs al Districte de Sant Martí, 
Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible." a CONSTRAULA 
ENGINYERIA I OBRES SAU amb NIF A58142639 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 944.501,31 euros IVA inclòs, dels quals 
780.579,59 euros corresponen al preu net i 163.921,72 euros a l'IVA. DISPOSAR a 
favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 342.011,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/61171/15344 0610; un import (IVA inclòs) de 
602.490,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/61171/15344 0610. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la 
garantia definitiva en 39.028,98 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 a les dependències del districte 
de Sant Martí. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Blai Collado, tècnic 
del departament d'Obres i Manteniment del districte de Sant Martí. ALLIBERAR la 
quantitat de 152.862,83 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 55.352,83 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/61171/15344 0610; un import (IVA inclòs) de 
97.510,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/61171/15344 0610. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 
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93. – (19002467-003) PRORROGAR per un període comprès des del 4.09.2022 fins al 
3.09.2023, el contracte 19002467-003 que té per objecte la "Pròrroga 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 total de 
191.135,16 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 129.016,23 euros, IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import de 
129.016,23 euros a l'aplicació pressupostària D/22731/23164 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 62.118,93 euros, IVA exempt, 
amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb 
el desglossament següent: un import de 62.118,93 euros a l'aplicació pressupostària 
D/22731/23164 0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

94. – (22XC0185) APROVAR l'Acord marc 2022-2025 entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Igualtat i Feminismes, de 
col·laboració institucional i de finançament en el desplegament de les polítiques 
d'atenció a les dones, de promoció de la igualtat, les d'acollida de persones migrades i 
refugiades i per l'eradicació de les violències masclistes i totes les discriminacions 
vigent des del dia següent a la seva formalització fins el 31 de desembre de 2025. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

95. – (20000561-002) PRORROGAR per un període comprès des de l'1 d'agost de 2022 fins 
el 31 de juliol de 2024, el contracte 20000561 que té per objecte "Gestió Casal de 
Barri i Ludoteca Vall d'Hebron - Can Travi", adjudicat a l'empresa INICIATIVES I 
PROGRAMES, SL, amb NIF B59545913, per un import total de 432.193,20 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 
126.056,34 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 
104.178,79 euros i import IVA de 21.877,55 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22719/92416 0607, 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 216.096,61 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 178.592,24 euros i import IVA de 37.504,37 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92416 0607, 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 90.040,25 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 74.413,43 euros i import IVA de 15.626,82 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/92416 0607. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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96. – (21C00019) EXCLOURE de la licitació del contracte 21C00019 de concessió de serveis 
que té per objecte la Gestió i explotació del Bar Cafeteria de la Biblioteca Jaume 
Fuster del Districte de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible a 
Manuel Bagués Rodríguez, amb NIF 46122898D, per no aportar la documentació 
administrativa requerida en temps i forma, d'acord amb l'exposat a la nota interna de 
5 de maig de 2022, adjunta a l'Acta II que consta a l'expedient. EXCLOURE de la 
licitació del contracte 21C00019 de la concessió de serveis que té per objecte la Gestió 
i explotació del Bar Cafeteria de la Biblioteca Jaume Fuster del Districte de Gràcia, 
amb mesures de contractació pública sostenible, a Meritxell Serre Delcor, amb DNI 
L46122586, per no aportar la documentació administrativa requerida en temps i 
forma, d'acord amb l'exposat a la nota interna de 5 de maig de 2022, adjunta a l'Acta 
II que consta a l'expedient. REBUTJAR de la licitació del contracte 21C00019 per la 
concessió de serveis que té per objecte la Gestió i explotació del Bar Cafeteria de la 
Biblioteca Jaume Fuster del Districte de Gràcia, amb mesures de contractació pública 
sostenible, la proposta presentada per Marbeth Restauracion SL, amb NIF B66623091 
a través de correu electrònic el dia 11 de maig de 2022 a les 23:48 hores, d'acord amb 
l'informe jurídic de 18 de maig de 2022, adjunt a l'Acta II que consta a l'expedient. 
ADJUDICAR a MIGUEL PASTOR ORTEGA, amb DNI 46821789E, el contracte núm. 
21C00019 de concessió de serveis, que té per objecte la Gestió i explotació del Bar-
cafeteria de la Biblioteca Jaume Fuster del Districte de Gràcia, amb mesures de 
contractació pública sostenible, en les condicions establertes pels plecs de condicions 
tècniques i el de clàusules administratives particulars i els annexes que regeixen 
aquest contracte i les derivades de l'oferta presentada per l'entitat concessionària. 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 2.656,50 euros NOTIFICAR la present 
resolució i PUBLICAR-LA en el perfil del contractant; 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 a la Sra. Núria Valero Sánchez, 
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 Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 27 de juliol de 2022

97. – (22000495) EXCLOURE l'empresa CARPAS ZARAGOZA, SL, amb NIF B99304511, del 
contracte núm. 22000495 que té per objecte el 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, al entendre que ha retirat 
la seva oferta al no presentar la documentació requerida per adjudicar el contracte en 
el termini assenyalat, d'acord amb l'establert en l'article 150.2 de la LCSP. DECLARAR 
deserta la licitació, per no haver-se presentat cap altra oferta; ANUL·LAR l'autorització 
de despesa per un import de 644.615,40 euros (IVA inclòs), pressupost net 532.740,00 
euros i import de l'IVA de 111.875,40 euros; amb càrrec a les partides i als 
pressupostos amb el desglossament següent: Un import (IVA inclòs) de 35.090,00 
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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 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. PUBLICAR aquesta resolució en el perfil de contractant. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

98. – (22002188) 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 22002188, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 760.646,17 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 628.633,20 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 628.633,20 euros i import de l'IVA de 132.012,97 euros; i amb càrrec a 
les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: Un import (IVA inclòs) 
de 210.705,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/0604/20800/93314, un import (IVA inclòs) de 307.690,90 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/20800/93314, i un import (IVA inclòs) de 242.250,07 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/0604/20800/93314, 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
corresponents atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la 
seva autorització. CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

99. – (22000677) INICIAR l'expedient per a la contractació de "GESTIÓ DEL SISTEMA 
INTEGRAL MUNICIPAL D'INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ, DINAMITZACIÓ I ASSESORAMENT 
ALS JOVES PER A L'ACOMPANYAMENT EN EL SEU DESENVOLUPAMENT (SIMIODA)", 
amb núm. de contracte 22000677, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 
del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 3.476.394,71 euros 
(IVA inclòs), determinat en part per preus unitaris, i un valor estimat de 5.908.639,83 
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 3.160.358,83 euros i import de l'IVA de 316.035,88 
euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.583.041,57 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23222 0200, un 
import (IVA inclòs) d'1.893.353,14 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
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l'aplicació pressupostària D/22731/23222 0200; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest 
contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. DECLARAR la 
improcedència de la revisió de preus amb motiu de l'article 103 LCSP. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

100. – (18005114-004) PRORROGAR per un període comprès des del 08.09.2022 fins el 
07.06.2023 o fins a la formalització del nou contracte si és abans, el contracte 
18005114-004 que té per objecte "el Servei de tasques necessàries per a l'elaboració 
de propostes sobre el grau d'arrelament social i per l'emissió del document de 
veïnatge de l'Ajuntament de Barcelona", adjudicat a l'empresa PROGESS PROJECTES I 
GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS, amb NIF B59960526, per un import total de 303.036,20 
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 126.826,26 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 104.815,09 euros i import IVA de 22.011,17 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22731/23162 0200. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 176.209,94 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 145.628,05 euros i import IVA de 30.581,89 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22731/23162 0200, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

101. – (22000555) ADJUDICAR el contracte núm. 22000555, que té per objecte "Gestió dels 
serveis d'infància-ludoteques del Districte de Sants-Montjuïc amb objectius 
d'eficiència social" a FUNDACIÓ PERE TARRÉS amb NIF R5800395E de conformitat amb 
la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat 
en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu d'1.294.062,38 euros. DISPOSAR 
a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament 
següent: un import de 274.017,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603; un import de 454.812,70 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 
0603; un import de 454.812,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603; un import de 110.419,98 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 
0603. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
64.703,12 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. ESTABLIR la durada del contracte a partir de l'1 
d'octubre de 2022 , o a partir del dia següent a la data de formalització del contracte, 
si fos posterior, i fins al 31 de juliol de 2025. DESIGNAR com a responsable del 
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contracte Lidia Pérez Parra. ALLIBERAR la quantitat de 204.325,62 euros, en concepte 
de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import de 43.265,84 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603; un 
import de 71.812,52 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23212 0603; un import de 71.812,52 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0603; un 
import de 17.434,74 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23212 0603. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

102. – (001_22002297) APROVAR l'expedient per a la contractació de gestió i dinamització 
de les ludoteques, espais familiars i casals infantils del Districte d'Horta-Guinardó, 
amb núm. de contracte 001_22002297, mitjançant tramitació ordinària i utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.452.342,42 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 2.400.566,00 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 1.200.283,00 
euros i import de l'IVA de 252.059,42 euros; i amb càrrec a les partides i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 259.532,63 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0607 
D/22719/23212, un import (IVA inclòs) de 259.532,63 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0607 D/22719/23212, un import (IVA 
inclòs) de 466.638,58 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària 0607 D/22719/23212, un import (IVA inclòs) de 466.638,58 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0607 
D/22719/23212; 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. 

103. – (22002145) INICIAR l'expedient per a la contractació del “Programa de Gent Gran del 
Districte de Nou Barris, amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. 
de contracte 22002145, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.320.248,15 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 2.433.911,65 euros. APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars, annexes i el 
plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte, i CONVOCAR la licitació per a 
la seva adjudicació. AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 
d'1.200.225,59 euros i import de l'IVA de 120.022,56 euros; i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 609.280,78 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/227.19/232.31/06.08, un import (IVA inclòs) de 
655.337,74 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/227.19/232.31/06.08 i un import (IVA inclòs) de 55.629,63 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària D/227.19/232.31/06.08; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
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posterior/s a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu 
atès les característiques del contracte. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

104. – (22XC0096) APROVAR el protocol de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques, M.P. (CSIC) per a 
l'ampliació de l'ecosistema científic de la ciutat de Barcelona, amb una durada màxima 
de cinc anys a comptar des de la seva signatura, que té per objecte establir les bases 
de col·laboració entre les parts signants per impulsar un projecte d'ampliació dels 
espais del CSIC, destinats al funcionament ordinari i necessitats pròpies del CMIMA i 
d'altres estructures de l'organisme a Catalunya amb un marcat accent d'activitats de 
transferència de coneixement, divulgació científica i connexió amb la ciutadania, en 
especial en temàtiques relacionades amb el medi marí. 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 protocol 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. 

105. – (22000606) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Servei de prevenció i 
convivència del Districte de Sants-Montjuïc amb mesures d'eficiència social", amb 
núm. de contracte 22000606, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 672.068,50 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat d'1.221.942,72 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 610.971,36 euros i import de 
l'IVA de 61.097,14 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 336.034,25 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/92414 0603, un import (IVA inclòs) de 336.034,25 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92414 0603; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la 
seva autorització. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 8 de setembre de 2022

106. – (22XF0822) CONCERTAR, amb efectes des del dia 1 de setembre de 2022 o a l’endemà 
de la formalització del contracte, l’arrendament del local situat a la Gran Via de les 
Corts Catalanes número 680, de Barcelona amb referència cadastral núm 
0928603DF3802H0012YA i que té una superfície de 500 m2, amb la mercantil BLINSA 
SA amb CIF A28081982 per una renda mensual de 7.600 Euros (inclosos l’IBI i 
despeses de comunitat), IVA no inclòs amb subjecció a les normes de la Llei 
d'Arrendaments Urbans; i FORMALITZAR el contracte d'arrendament segons el 
contracte annex. AUTORITZAR per un import total de 551.760,00 euros, IVA del 21% 
inclòs, amb càrrec a la partida 0200/20200/23013, dels exercicis 2022, 2023, 2024, 
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2025, 2026 i 2027 subordinat al crèdit que per als exercicis posteriors a l'actual 
autoritzin els pressupostos municipals, per al lloguer, a partir del dia 1 de setembre de 
2022 o data que s’indiqui al contracte si la formalització és posterior, i fins al 30 
d’agost de 2027 o data que correspongui si la formalització és posterior, del local 
situat a la Gran Via de les Corts Catalanes número 680, de Barcelona, d'acord amb la 
proposta de contracte de lloguer entre l'Ajuntament de Barcelona i la propietària de 
l'esmentada finca. DISPOSAR l'esmentada quantitat a nom de BLINSA S.A amb CIF 
A28081982 com a propietària de l'esmentada finca. DONAR COMPTE d’aquest acord a 
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

107. – (22S05215) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Universitat Pompeu Fabra per dur a terme el projecte de recerca col·laboratiu 
"OBSERVATORI DE LES DESIGUALTATS CREUADES". L'Ajuntament de Barcelona 
aportarà 38.320,00 euros al projecte. Aquesta aportació es farà en tres parts. Un 
primer pagament a partir de la formalització del conveni per import de 16.000,00 
euros; un segon pagament als sis mesos de la formalització del conveni per import de 
16.000,00 euros; i un tercer pagament a la finalització per import de 6.320,00 euros. 
Aquest conveni inicia la vigència a partir de 1 de juny de 2022 o si és posterior des de 
la data de la seva signatura i tindrà una durada fins el 31 de maig de 2023. DECLARAR 
la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els 
informes que consten en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa total per un 
import de 38.320 euros, dels quals 6.320,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària D/48903/23031 0200 del pressupost de l'any 2023, 16.000,00 euros 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/23031 0200 del pressupost de l'any 
2023, i 16.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48903/23031 0200 
del pressupost de l'any 2022, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el pressupost posterior a l'actual. 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 se'n derivin. DONAR 
COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

108. – (22002145) DESISTIR del procediment d'adjudicació del contracte 22002145, que té 
per objecte el Programa de Gent Gran del Districte de Nou Barris, amb mesures de 
contractació pública sostenible, a l'empara de l'article 152.4 de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, 9/2017, de 8 de novembre, en haver-se detectat un error de 
caràcter no esmenable tant a l'Informe de necessitat, com en el Plec de Prescripcions 
tècniques i el Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte, pel que fa al 
pressupost base de licitació i el valor estimat del contracte, elements essencials del 
contracte, ja que en l'import relatiu a les despeses de personal destinat al servei no 
s'ha inclòs la despesa de la seguretat social dels treballadors que executaran el 
contracte, d'acord amb els informes que consten a l'expedient, i sens perjudici de la 
iniciació immediata d'un nou procediment de licitació. ANUL·LAR l'autorització de 
despesa de l'esmentat contracte per un import d'1.320.248,15 euros, essent un 
import (IVA inclòs) de 609.280,78 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/227.19/232.31/06.08, un import (IVA inclòs) de 
655.337,74 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/227.19/232.31/06.08 i un import (IVA inclòs) de 55.629,63 euros a l'exercici 
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pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/227.19/232.31/06.08. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

109. – (22000566) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Gestió, dinamització i 
coordinació del Servei InfoJOVE del districte de Sant Martí, amb mesures de 
contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 22000566, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost 
base de licitació de 362.785,16 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 693.437,41 
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 329.804,69 euros i import de l'IVA de 32.980,47 euros; i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 199.998,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23222 0610, un import (IVA inclòs) de 
162.787,16 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23222 0610; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà 
l'exercici següent a la seva autorització. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

110. – (22000086) ADJUDICAR el contracte núm. 22000086, que té per objecte la 
dinamització i la gestió del Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx, amb mesures de 
contractació pública sostenible a l'entitat CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA amb NIF 
G60320132 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb 
la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un 
import de 435.258,87 euros IVA inclòs, dels quals 359.718,08 euros corresponen al 
preu net i 75.540,79 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'entitat adjudicatària 
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
108.814,72 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/22719/33711 i; un import (IVA inclòs) de 326.444,15 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/33711. 
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l'actual. ALLIBERAR la quantitat de 20.509,59 euros (IVA 
inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 5.127,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/0604/22719/33711 i; un import (IVA inclòs) de 15.382,19 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/0604/22719/33711. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 17.985,90 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 a la Sra. Núria Girona Folch i 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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111. – (22C00004) EXCLOURE de la licitació del contracte 22C00004 de concessió de serveis 
que té per objecte la "Gestió i explotació del Bar Cafeteria del Centre Cívic de La 
Sedeta del Districte de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible" a 
Meritxell Serre Delcor, amb DNI 46122586L, atès que no té la solvència econòmica i 
financera per contractar, d'acord amb l'exposat a l'Acta II que consta a l'expedient. 
EXCLOURE de la licitació del contracte 22C00004 de concessió de serveis que té per 
objecte la "Gestió i explotació del Bar Cafeteria del Centre Cívic de La Sedeta del 
Districte de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible" a Pablo 
Guillermo Muñoz Calero, amb DNI 46981262J, atès que no té la solvència econòmica i 
financera per contractar, d'acord amb l'exposat a l'Acta II que consta a l'expedient 
ADJUDICAR a Marbeth Restauración SL, amb NIF B66623091, el contracte 22C00004 
de concessió de serveis que té per objecte la "Gestió i explotació del Bar Cafeteria del
Centre Cívic de La Sedeta del Districte de Gràcia, amb mesures de contractació pública 
sostenible", en les condicions establertes pels plecs de condicions tècniques i el de 
clàusules administratives particulars i els annexes que regeixen aquest contracte i les 
derivades de l'oferta presentada per l'entitat concessionària. FIXAR el cànon mínim 
anual en 12.000,00 euros (representa el 8,5% dels ingressos previstos), que es 
reajustarà aplicant el percentatge de millora del 2,5%, ofertat per l'adjudicatari, sobre 
els ingressos reals de l'explotació de la concessió, d'acord al previst al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
2.400,00 euros NOTIFICAR la present resolució i PUBLICAR-LA en el perfil del 
contractant; 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 a la Sra. Ma. Cruz Martín Aguilera, tècnica coordinadora de la Direcció 
de Serveis a les Persones i al Territori. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

112. – (001_22001060) ADJUDICAR el contracte núm. 001_22001060, que té per objecte la 
Gestió i dinamització del Centre Cívic del Carmel, amb mesures de contractació 
sostenible, per un import de 755.802,57 euros (IVA inclòs), de conformitat amb la 
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a QSL SERVEIS 
CULTURALS SL amb NIF B60641925, i d'acord amb la seva proposició, en ser 
considerada l'oferta més avantatjosa; DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària 
l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
94.475,32 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711/0607; un import (IVA inclòs) de 377.901,28 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711/0607; un 
import (IVA inclòs) de 283.425,97 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711/0607; CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; 
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 31.231,51 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 
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formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió; DESIGNAR com a 
responsable del contracte a la Directora de Serveis a les Persones i al Territori del 
Districte d’Horta-Guinardó; ALLIBERAR la quantitat de 12.034,23 euros (IVA inclòs), en 
concepte de baixa en la licitació, del contracte 22001060, que té per objecte la Gestió 
del Centre Cívic del Carmel, el qual ha estat adjudicat a l'empresa QSL SERVEIS 
CULTURALS, SL, amb NIF B60641925, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i 
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 4.512,83 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/33711 0607; un import (IVA inclòs) de 6.017,12 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0607; un 
import (IVA inclòs) de 1.504,28 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0607; DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

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

113. – (22002789) INICIAR l'expedient per a la contractació del "Programa de Gent Gran del 
Districte de Nou Barris amb mesures de contractació pública sostenible, anys 2023-
24", amb núm. de contracte 22002789, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.320.809,85 
euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.814.635,22 euros. APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars, annexes i el 
plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; i CONVOCAR la licitació per a 
la seva adjudicació. AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 
1.200.736,23 euros i import de l'IVA de 120.073,62 euros; i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 664.983,19 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23231 0608, un import (IVA inclòs) de 655.826,66 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23231 0608; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà 
l'exercici següent a la seva autorització. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió 
Drets Socials, Cultura i Esports. 

b) Mesures de govern
c) Informes

1. – Mesurament de la inversió pressupostaria en la infància dels pressupostos aprovats al 
2021 de l’Ajuntament de Barcelona. 

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

ES DÓNA PER TRACTAT

2. – Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la 
interculturalitat. Instruments i mecanismes de governança”. 
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Intervenen les Sres. i els Srs.: Khalid Ghali, Baró, Munté, Sierra, Ramírez, Parera i 
Barceló.

ES DÓNA PER TRACTAT

d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Ciutadans:

3. – (M1923/4261) Que comparegui el responsable municipal de l'Àrea d'Educació de 
l'Ajuntament de Barcelona per donar explicacions sobre les circumstàncies i les 
actuacions dutes a terme, per part del Govern Municipal, per a l'inici del curs escolar 
2022-2023 en tots els nivells educatius.

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

ES DÓNA PER TRACTADA

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

4. – (20220246) DOTAR els crèdits necessaris a les següents aplicacions del pressupost de 
l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’any 2022: 0100/22699/23151, 
0100/22732/23144, 0100/22699/23151, 0100/22732/23132, segons el detall que 
consta al expedient document Annex I, per fer front a les despeses contretes en 
exercicis anteriors. 

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:

5. – (M1923/4240) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: PRIMER. Que pel 
curs vinent es remodeli la plaça Carme Simó per fer-ne un espai públic adequat a l’ús 
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infantil —el seu públic principal i majoritari—, respectant els criteris d’accessibilitat i 
seguretat dels infants, de foment de la seva sociabilitat així com les possibilitats de 
participació individual i col·lectiva. SEGON. Que mentrestant i amb caràcter immediat, 
el districte assumeixi les reivindicacions de la comunitat educativa de l’escola 
Baixeras: és a dir, augmentar l’alçada del tancat, incrementar de la vigilància i neteja 
de l’espai i assegurar la salubritat i seguretat de l’entorn i del camí escolar. 

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

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:

6. – (M1923/4258) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, insta el govern 
municipal a: 1- Avançar en la recuperació de un nomenclàtor femení, eliminant el 
greuge històric relatiu a la memòria de les dones. I visualitzant així el coneixement i 
les aportacions de les dones a la societat catalana i barcelonina. 2- Realitzar un estudi 
relatiu a l’actual nomenclàtor de la ciutat, en el que consti quina part d’aquest és 
relativa a personatges femenins i ha estat invisiblitzada per la falta de la presencia del
seu nom o en no aparèixer el gènere femení. 3- Elevar a la ponència de nomenclàtor 
la proposta de modificació del nom en aquells carrers en el que s’ha invisibilitzat el 
gènere femení, com per exemple el carrer Tavern, el carrer Brusi, els Jardins de 
Moragas o el Turó de Monterols, entre d’altres. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Rodríguez, Alamany, Sierra, Ramírez, Parera, Barceló i 
Rabassa.

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

APROVADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

7. – (M1923/4251) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, davant el considerable 
augment dels casos de violències sexuals denunciats a Barcelona, insta el Govern 
Municipal a: Primer.- Augmentar el nombre de professionals especialitzats en 
l'atenció de les víctimes de violències sexuals i ampliar els mitjans econòmics i tècnics 
d'aquesta àrea durant els anys 2022 i 2023 fins a la posada en marxa del 
desdoblament dels serveis SARA-1 i SARA -2 el 2024. Segon.- Garantir una atenció 
integral al projecte d'ampliació del servei d'atenció a les víctimes, incloent-hi 
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l'assistència sanitària, l'assistència jurídica i el tractament psicològic.

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/4251) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, davant l'augment dels 
casos de violències sexuals denunciats a Barcelona, insta el Govern Municipal a:
Primer.- Augmentar els recursos econòmics i tècnics destinats a l'atenció de les 
víctimes de violències sexuals durant els anys 2022 i 2023, fins a la posada en marxa 
del desdoblament dels serveis del SARA en 2024. Segon.- Garantir una atenció 
integral i un circuit específic per a la ciutat de Barcelona en l'atenció a les víctimes, 
incloent-hi l'assistència sanitària, l'assistència jurídica i el tractament psicològic en 
coordinació amb la Generalitat de Catalunya. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Sierra, Alamany, Vila, Ramírez, Parera, Barceló 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 AMB TEXT TRANSACCIONAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

8. – (M1923/4266) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1.- Rebutjar els 
barracons amb els què l’actual govern iniciarà el curs escolar 2022-2023. 2.- Instar al 
Govern Municipal a que, d’acord amb la Generalitat de Catalunya, presenti, en el 
termini de 4 mesos, un nou pla d’execució i una calendarització que recullin la previsió 
de substitució dels actuals barracons de la ciutat de Barcelona per construccions que 
permetin ubicar a tots els alumnes en les millors condicions, i que doni compliment als 
equipaments pendents del Pla d’equipaments educatius 2008-2011. 

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

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

REBUTJADA

Del Grup Municipal Valents:

9. – (M1923/4248) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern 
Municipal a presentar un informe detallat de com s’ha realitzat el procés d’assignació 
de places escolars per al curs 2022 - 2023, quins han estat els criteris que s’han aplicat 
i quina solució donaran a aquelles famílies i alumnes que s'han quedat sense plaça. 
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Intervenen les mateixes persones que en el punt 3, ja que ambdós punts s’han tractat 
conjuntament.

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

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

10. – (M1923/4257) Que des de l’Ajuntament de Barcelona es garanteixi la viabilitat i 
continuïtat del projecte, tal i com està plantejat, de Rebost Solidari de l’entitat Gràcia 
Participa, del qual en depèn l’alimentació i altres productes bàsics de les persones 
usuàries derivades pels serveis socials municipals. 

Intervenen les Sres.: Munté i Fuertes.

ACCEPTAT

11. – (M1923/4259) Que el govern municipal es comprometi a no reduir l’espai dedicat a 
usos esportius del Centre Municipal de Vela un cop feta la remodelació de 
l’equipament i que es garanteixi que tota intervenció municipal que es desenvolupi 
dins del mateix centre sigui de manera consensuada amb el gestor de l’equipament en 
qüestió. 

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

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

12. – (M1923/4253) Que el Govern Municipal faci difusió del patí català com a modalitat 
esportiva i se'n fomenti la pràctica entre els joves a través dels centres 
d'ensenyament, col·legis i instituts, associacions de joves i centres esportius de 
Barcelona.

Intervenen els Srs.: Sierra i Escudé.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

13. – (M1923/4269) Instar el govern municipal a què conjuntament amb el Consorci 
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d’Educació de Barcelona elaborin un Pla de climatització a curt termini que permeti 
adequar progressivament les instal·lacions escolars de la ciutat a les elevades 
temperatures que pateixen els alumnes i professors dels centres escolars durant els 
mesos d’estiu, tot assignant una partida pressupostària per tal de climatitzar els 
centres escolars per al proper estiu 2023. 

Es presenta la modificació de redactat següent:

(M1923/4269) Instar al govern municipal a què conjuntament amb el Consorci 
d’Educació de Barcelona elaborin un Pla de climatització a curt termini que 
permeti adequar progressivament les instal·lacions escolars de la ciutat a les 
elevades temperatures que pateixen els alumnes i professors dels centres escolars 
durant els mesos d’estiu, prioritzant la climatització en les escoles on sigui més 
urgent i adoptant altres millores de gestió i sistemes passius en la resta d’escoles. 

Intervenen els Srs.: Ramírez i González.

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS

De Regidora no adscrita:

14. – (M1923/4245) Instem el Govern Municipal a que insti a l’Institut Municipal d’Educació 
de Barcelona a que una escola bressol, de la xarxa d’Escoles Bressol Municipals, 
ofereixi el servei les 24hores i els caps de setmana, en aquell districte que hi hagi més
població de 0 – 3 o que es detecti més necessitat d’aquest servei. 

Intervenen: la Sra. Barceló i el Sr. González.

NO ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/4236) Quina valoració fa el Govern municipal de l’impacte que estan tenint, 
en la seguretat de les persones, les marxes exploratòries que s’han realitzat fins ara en 
alguns barris de Barcelona, i quins són els canvis que s’han desenvolupat arran de les 
demandes de marxes? 

Intervenen les Sres.: Alamany i Pérez

ES DÓNA PER TRACTADA

16. – (M1923/4241) En quin estat es troben i quin calendari d’execució tenen les 
promocions d’habitatge previstes a realitzar per l’operador metropolità de l’habitatge, 
Habitatge Metròpolis Barcelona? 
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Intervenen les Sres.: Baró i Martín.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

17. – (M1923/4252) Quines accions addicionals ha adoptat el Govern Municipal amb 
l'objectiu de reforçar les mesures d'ajuda davant de la pobresa energètica, adreçades 
a les famílies més necessitades de la ciutat, a causa de l'increment dels preus i 
l'agreujament de la situació?

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

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

18. – (M1923/4268) Quins criteris es seguiran per escollir el Consell Assessor de la Biennal 
de Pensament a la ciutat de Barcelona i en base a quins criteris s’escolliran els 
participants i les ponències d’aquest festival? 

Intervenen els Srs.: Ramírez i Martí.

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Ciutadans:

19. – (M1923/4260) (M1923/2368) Que el Govern Municipal faci els tràmits necessaris per 
a concedir a Ricardo Zamora Martínez la medalla d'or al Mèrit Esportiu de Barcelona a 
títol pòstum, per la seva gran trajectòria professional i en agraïment per engrandir a la 
ciutat de Barcelona a través dels seus èxits, a nivell nacional i internacional. 

Intervenen els Srs.: Sierra i Escudé

ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13,19h.
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