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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

Sessió de 15 de febrer de 2022

ACTA

A la Sala Lluis Companys de la Casa de la Ciutat, el 15 de febrer de 2022, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió ordinària, sota la 
presidència de l'Ima. Sra.  Regidora Laura Pérez Castaño. Hi assisteixen les Imes. Sres. i 
els Ims. Srs.: Joan Ramon Riera Alemany, Jordi Martí Grau, Lucía Martín González, 
Gemma Tarafa Orpinell, Francesc Xavier Marcé Carol, David Escudé Rodríguez, 
Montserrat Benedí i Altés, Eva Baró i Ramos, Gemma Sendra i Planas, Neus Munté i 
Fernández, Ferran Mascarell i Canalda, Francisco Sierra López, Óscar Ramírez Lara, 
Óscar Benítez Bernal 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. I la Ima. Sra.: Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa 
Massons i Pau González Val, regidors de Barcelona en Comú; Max Zañartu i Plaza i 
Marina Gassol i Ventura, regidor i regidoria d'ERC i Sonia Fuertes Ledesma, 
comissionada d'Acció Social.

Excusen la seva absència la Ima. Sra. Elisenda Alamany i Gutiérrez.

S'obre la sessió a les 09.32 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 18 de 
gener 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. – (20210415) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 9 de desembre de 2021, que adjudica a Antalis Iberia, SA. el contracte relatiu a 
l'Acord marc de la Generalitat per al subministrament de paper per a impressió i 
escriptura corresponent al lot 1: paper de fibra reciclada, per als exercicis 2021-2022, i 
per un import de 4.720,10 euros (IVA inclòs). 
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2. – (20200428) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 10 de desembre de 2021, que allibera la disposició de la despesa i anul·lació de la 
despesa per un import de 8.022,30 euros (IVA inclòs) del contracte per inexecució del 
Servei d'Harmonització del protocol antiassetjament als Districtes, adjudicat a Fil a 
l'Agulla, SCCL, amb càrrec a l'exercici 2021. 

3. – (s/n) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 10 de 
desembre de 2021, que adjudica a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia el contracte 
relatiu a l'elaboració d'un mapa de recursos educatius i culturals fora d'horari escolar 
a la ciutat de Barcelona per a infants i adolescents. prospecció de les activitats 
extraescolars, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 17.908,00 euros. 

4. – (s/n) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 13 de 
desembre de 2021, que adjudica a la Sra. Liliana Maria Martín de Mas el contracte 
relatiu al servei de coordinació editorial, conceptualització, disseny i maquetació de la 
publicació "Vil·la Joana, 100 anys educant des de la diversitat", per als exercicis 2021-
2022, i per un import de 6.019,75 euros. 

5. – (s/n) Del gerent del districte de Nou Barris, de 13 de desembre de 2021, que adjudica 
a Sespac Sistemes Esportius Integrals el contracte relatiu al servei d'assessorament a 
la gestió d'instal·lacions esportives per al districte de Nou Barris, per als exercicis 
2021-2022, i per un import de 18.059,25 euros. 

6. – (20210474) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 13 de desembre de 2021, que adjudica a l'Associació Planificació Familiar de 
Catalunya i Balears el contracte relatiu a l'acompanyament integral als professionals 
de Centres Oberts de la ciutat de Barcelona per a la implantació del Model 
d'abordatge i promoció de la salut sexual, per als exercicis 2021-2022, i per un import 
de 14.000,00 euros. 

7. – (076/2017) De la gerent municipal, de 14 de desembre de 2021, que reconeix l'import 
d'indemnització a favor de Llop Gestió Esportiva, SL. per la suspensió total en un 
primer moment i parcial posteriorment del contracte relatiu a la gestió i dinamització 
de les pistes poliesportives de Montbau i Can Baró del districte d'Horta-Guinardó, per 
la quantitat de 2.325,55 euros, pel període comprès entre l'1-05-2020 i el 31-05-2020. 

8. – (143/2021) De la gerent municipal, de 14 de desembre de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu als serveis de coordinació i implementació del Programa d'Interculturalitat del 
districte de Sarrià-Sant Gervasi, per als exercicis 2022-2024, i per un pressupost base 
de licitació de 59.383,17 euros (IVA inclòs). 

9. – (s/n) Del gerent del districte de Nou Barris, de 14 de desembre de 2021, que adjudica 
a l'Associació Esportiva l'Eixample de Barcelona el contracte relatiu al servei de suport 
i gestió a les instal·lacions esportives de la Zona Nord del districte de Nou Barris, per 
als exercicis 2021-2022, i per un import de 6.507,62 euros. 
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10. – (20210147) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 14 de desembre de 2021, que rectifica l'error material en la resolució de la 
gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de 19/11/2021 del 
contracte relatiu a la coordinació elaboració de contingut, dinamització i 
sistematització de la informació dels seminaris i assessoraments sobre Aprenentatge 
Servei amb les entitats d'Educació per a la Justícia Gobla impulsats per la direcció de 
Justícia global i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona adjudicat a 
Assoc. Centre promot. Aprenent. Serv. 

11. – (20212086) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 15 de desembre de 2021, 
que adjudica a la Unió Esportiva Sants el contracte relatiu als serveis d'organització i 
direcció per realitzar les jornades esportives de celebració del centenari de la Unió 
Esportiva de Sants, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 14.300,00 euros. 

12. – (s/n) De la gerent del districte de Les Corts, de 15 de desembre de 2021, que adjudica 
a l'Espectacleria, SL. el contracte relatiu al disseny i la gestió de l'acte de la rebuda dels 
Reigs Mags d'enguany del districte de Les Corts, per als exercicis 2021-2022, i per un 
import de 15.851,00 euros (IVA inclòs). 

13. – (20211189) Del gerent del districte de Gràcia, de 16 de desembre de 2021, que 
adjudica al Consell de la Joventut de Barcelona el contracte relatiu a l'anàlisi sobre la 
convivència de serveis educatius formals durant el curs 2020-2021, cessió d'espais i 
propostes de projecte d'aprenentatge amb especial atenció a treball conjunt amb 
d'altres equipaments culturals del districte, per als exercicis 2021-2022, i per un 
import de 17.545,00 euros. 

14. – (s/n) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de 17 de 
desembre de 2021, que autoritza l'import d'indemnització en una quantitat de 
2.259,86 euros pel període comprès entre el 14.03.2020.i i el 14.07.2021 del contracte 
relatiu al monitoratge SARA (Servei de monitoratge al Servei d’Atenció Recuperació i 
Acollida perquè les dones ateses puguin participar en la realització de tallers), 
adjudicat a la Fundació Pere Tarrés, amb càrrec a l'exercici 2021. 

15. – (20210549) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 17 de desembre de 2021, que adjudica a la Sra. Elisa Sala Mozos el contracte 
relatiu al projecte de sensibilització i capacitació en Soledat No Desitjada del personal 
de l'Àrea, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 17.607,10 euros. 

16. – (2020062) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de 
17 de desembre de 2021, que allibera la disposició de la despesa del contracte relatiu 
a l'alliberament import contracte per inexecució de l'encàrrec, adjudicat al Sr. Marcos 
Lozano Bosch, amb càrrec a l'exercici 2021, i per un import de 9.559,00 euros (IVA 
inclòs). 

17. – (2021-0161) De la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 18 de 
desembre de 2021, que adjudica a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia el contracte 
relatiu a la dinamització del procés participatiu Simulacre de vot electrònic, lot 1, 
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basat en l'acord marc de serveis de dinamització de processos participatius, per als 
exercicis 2021-2022, i per un import de 3.564,61 euros (IVA inclòs). 

18. – (s/n) Del gerent del districte de Nou Barris, de 20 de desembre de 2021, que reajusta 
les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 42.613,05 
euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la gestió de la Casa de l'Aigua de Trinitat Nova 
adjudicat a Aprise-Catalunya Empresa d'Inserció, amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

19. – (20210032) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 21 de desembre de 2021, que prorroga per un període comprès des de 
l'01.01.2022 fins al 30.04.2022 o fins a l'adjudicació del nou contracte amb el mateix 
objecte, en el cas que aquesta adjudicació es produeixi abans de la data indicada, el 
contracte relatiu a la pròrroga del lot 4 dels Serveis de revisió de les justificacions de 
les subvencions ordinàries i directes de la direcció de serveis de Justícia Global i 
Cooperació Internacional de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 
LGTBI, adjudicat a ICG Intern. de Coop. y Gestión, SL., per a l'exercici 2022, i per un 
import de 32.912,00 euros (IVA inclòs). 

20. – (s/n) De la gerent municipal, de 21 de desembre de 2021, que prorroga per un període 
comprès des del 4.02.2022 fins al 3.02.2023, el contracte relatiu al servei d'atenció i 
assessorament tecnic-jurídic a l'Oficina per a la No Discriminació adjudicat a 
l'Associació Catalana per a la Defensa del Drets Humans, per als exercicis 2022-2023, i 
per un import de 76.069,31 euros (IVA inclòs). 

21. – (20210468) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 21 de desembre de 2021, que rectifica el reajustament del contracte relatiu a la 
coordinació de Seguretat i Salut Allotjaments Sant Martí, adjudicat a Estudio Taller 10 
Cañizares, SL., per als exercicis 2021-2022, i per un import de 5.224,00 euros. 

22. – (20200152) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 21 de desembre de 2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de 
la despesa per un import de 4.575,32 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als 
serveis de gestió, manteniment i millora dels avantatges de la Targeta Rosa i de la 
Targeta Barcelona Solidària a l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2021-2023, i 
per un import de 4.575,32 euros (IVA inclòs). 

23. – (20210555) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 21 de desembre de 2021, que adjudica a l'Associació Planificació Familiar de 
Catalunya i Balears el contracte relatiu a l'atenció en divendres tarda i dissabte a 
adolescents i joves a Barcelona per a l'atenció a les infeccions de transmissió sexual i 
altres consultes de sexualitat, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 
14.581,46 euros. 

24. – (20210557) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 21 de desembre de 2021, que adjudica a Voltea Communities, SLU el contracte 
relatiu al servei d'una plataforma d'innovació que integri eines que permetin arribar a 
aquest gran col·lectiu i facilitar la seva implantació i participació en les diferents 
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iniciatives d'innovació, per als exercicis 2021-2022, i per un import de 17.937,23 
euros. 

25. – (s/n) Del gerent del districte de Nou Barris, de 22 de desembre de 2021, que reajusta 
les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de 45.740,84 
euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la gestió i dinamització del casal de barri 
Verdum adjudicat a Calaix de Cultura, SL., amb càrrec als exercicis 2021-2023. 

26. – (20200072) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 22 de desembre de 2021, que allibera la disposició de la despesa del contracte 
relatiu a l'alliberament import contracte per inexecució de l'encàrrec, per un import 
de 5.287,70 euros (IVA inclòs), amb càrrec a l'exercici 2021. 

27. – (20160323) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 22 de desembre de 2021, que allibera la disposició de la despesa per un import de 
85.427,74 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la modificació contractual per 
minoració de l'import pendent després de la finalització del contracte de gestió del 
servei d'Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades, de l'Ajuntament de 
Barcelona, adjudicat a Progess Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL., amb càrrec a 
l'exercici 2021. 

28. – (20200170) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 22 de desembre de 2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de 
la despesa per un import d'11.253,76 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als 
serveis de distribució d'elements de comunicació per a les diferents activitats de 
l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, amb càrrec als exercicis 
2021-2022. 

29. – (20221002) De la gerent municipal, de 23 de desembre de 2021, que declara deserta 
l'adjudicació a IQEMBU, SL. del contracte relatiu al servei de dinamització del casal de 
barri La Llacuna del districte de Sant Martí, per als exercicis 2022-2023, per un import 
de 73.460,82 euros (IVA inclòs). 

30. – (201999204) De la gerent municipal, de 23 de desembre de 2021, que prorroga per un 
període comprès des de l'1.01.2022 fins al 31.12.2022, el contracte relatiu al servei de 
coordinació i producció del Festival Tangent de l'Eixample, adjudicat a Relleu Cultural, 
SL. per a l'exercici 2022, i per un import de 58.342,08 euros (IVA inclòs). 

31. – (2019210) De la gerent municipal, de 23 de desembre de 2021, que prorroga per un 
període comprès des de l'1.01.2022 fins al 31.12.2022, el contracte relatiu al servei de 
la gestió i dinamització del projecte Xeix del barri de Sant Antoni i Fort Pienc del 
districte de l'Eixample, adjudicat a Sigma Servicios Profesionales para Asociaciones, 
SL., per a l'exercici 2022, i per un import de 84.383,79 euros (IVA inclòs). 

32. – (20170140) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 24 de desembre de 2021, que cancel·la i/o retorna a Setting Consultoria 
Tecnologías la garantia definitiva d'import 6.016,66 euros constituïda per respondre 
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del compliment del contracte relatiu a l'Oficina tècnica de suport als projectes 
d'innovació social de la DS d'Estratègia i Innovació, amb càrrec a l'exercici 2021. 

33. – (0012/18) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de 
24 de desembre de 2021, que cancel·la i/o retorna a la Fundació Salut i Comunitat la 
garantia definitiva d'import 30.914,28 euros constituïda per donar compliment del 
contracte relatiu a la gestió dels tallers que formen part de la intervenció grupal als 
Punts d'Informació i Atenció a les Dones (PIADs), amb càrrec a l'exercici 2021. 

34. – (20170239) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 24 de desembre de 2021, que cancel·la i/o retorna a d'Aleph Iniciativa y 
Organización la garantia definitiva d'import 2.790,02 euros constituïda per respondre 
del compliment del contracte relatiu a la coordinació del projecte europeu UIA, amb 
càrrec a l'exercici 2021. 

35. – (20210358) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 27 de desembre de 2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de 
la despesa per un import de 165.912,03 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als 
serveis d'operació, gestió, manteniment de tauletes i connexió a internet del servei 
VinclesBCN, amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

36. – (20210259) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 27 de desembre de 2021, que anul·la part de l'autorització i disposició de la 
despesa per un import de 3.055,60 euros del contracte relatiu als serveis de 
paqueteria de la gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, anys 
2021 i 2022, derivat de l'Acord marc, lot 3, adjudicat a General Courier Vallès, SL, amb 
càrrec als exercicis 2021-2022. 

37. – (20180483) De la gerent municipal, de 29 de desembre de 2021, que prorroga per un 
període comprès des de l'1.01.2022 fins al 31.12.2022, el contracte relatiu al suport 
metodològic i documental al projecte de gestió de les bones pràctiques socials de 
l'Àrea de Drets Socials adjudicat a la Universitat Autònoma de Barcelona, per a 
l'exercici 2022, i per un import de 29.206,61 euros (IVA inclòs). 

38. – (20080080) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 29 de desembre de 2021, que cancel·la i/o retorna a la Fundació Salut i Comunitat 
l'import de 34.753,59 euros constituïda per respondre del compliment del contracte 
relatiu a la gestió de l'Equip d'Atenció a les Dones, amb càrrec a l'exercici 2021. 

39. – (20210238) De la gerent d'Área de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 29 de desembre de 2021, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules, convoca 
la licitació i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de producció de 
continguts multimèdia, audiovisuals i fotografia que doni suport a la comunicació de 
l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, lots 1 al 8, per a l'exercici 
2022, i per un pressupost base de licitació de 70.363,32 euros (IVA inclòs). 

40. – (20200236) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
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de 29 de desembre de 2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de 
la despesa per un import de 8.302,28 euros (IVA inclòs) del 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 d'àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a Triangle Catalunya 
Serveis Auxiliars, SLU, amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

41. – (20010022) Del gerent del districte de Nou Barris, de 29 de desembre de 2021, que 
prorroga el contracte relatiu al foment de la participació comunitària de col·lectius 
amb especial dificultat d'integració social i d'intervenció a l'espai públic del Turó de la 
Peira, adjudicat a Progess Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL., per a l'exercici 
2022, i per un import de 49.430,00 euros (IVA inclòs). 

42. – (20190398) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 29 de desembre de 2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de 
la despesa per un import de 38.143,74 euros del contracte relatiu als serveis de suport 
en el desenvolupament i la coordinació del projecte EDEC d'educació econòmica 
transformadora per a persones vulnerables, amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

43. – (20210296) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 29 de desembre de 2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de 
la despesa per un import de 16.932,09 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als 
serveis de vigilància i seguretat en els centres del Servei d'Atenció a Immigrants 
Emigrants i Regugiats (SAIER) adjudicat a Enerpro, SL., amb càrrec als exercicis 2021-
2022. 

44. – (20200195) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 30 de desembre de 2021, que allibera l'autorització de la despesa del contracte 
relatiu a la gestió i l'administració, inclòs el servei jurídic escaient de les comunitats de 
propietaris de pisos i locals adscrits a la Gerència, per als exercicis 2021-2022, i per un 
import de 24.459,72 euros (IVA inclòs). 

45. – (0697/17) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de 
30 de desembre de 2021, que allibera la disposició de la despesa del contracte relatiu 
al servei de primera acollida especialitats transversals i reforç al Servei d'Atenció a 
Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) adjudicat a ABD Asoc. Bienestar y 
Desarrollo, per a l'exercici 2021, i per un import de 93.949,76 euros (IVA inclòs). 

46. – (20160238) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 30 de desembre de 2021, que allibera la disposició de la despesa del contracte 
relatiu al Servei de Gestió del Centre Municipal d'Acolliment d'Urgències per Violència 
Masclista adjudicat a la Fundació Salut i Comunitat, per a l'exercici 2021, i per un 
import de 101.860,05 euros (IVA inclòs). 

47. – (20190094) De la gerent municipal, de 30 de desembre de 2021, que prorroga per un 
període comprès entre l'1.01.2022 fins al 31.12.2022, el contracte relatiu a la gestió 
de la coordinació i dinamització de les activitats, programes i tallers, així com al 
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informació que s'ofereix a l'espai de la Gent gran de l'equipament de La Violeta al 
districte de Gràcia adjudicat a la Fundació Pere Tarrés, per a l'exercici 2022, i per un 
import de 78.354,46 euros (IVA inclòs). 

48. – (20210064) De la gerent municipal, de 30 de desembre de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al servei de suport a l'activitat i el funcionament del Consell Municipal de les 
Persones Grans de Barcelona en una Secretaria Tècnica, per als exercicis 2022-2023, i 
per un pressupost base de licitació de 442.220,30 euros (IVA inclòs). 

49. – (3500/2020) De la regidora del districte de Sant Andreu, de 30 de desembre de 2021, 
que amplia l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu a les obres 
d'impermeabilització de la coberta, així com la millora de tancaments i elements de 
seguretat per al manteniment de la pista Sagrera adjudicat a Constraula Enginyeria i 
Obres, SAU, per a l'exercici 2021, i per un import de 4.982,52 euros (IVA inclòs). 

50. – (20210345) De la gerent municipal, de 31 de desembre de 2021, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules, convoca la licitació i autoritza la despesa del contracte 
relatiu al servei de suport tècnic i logístic al funcionament dels consells municipals de 
participació de la direcció de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, per als 
exercicis 2022-2023, i per un pressupost base de licitació de 84.044,62 euros (IVA 
inclòs). 

51. – (20200236) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
de 31 de desembre de 2021, que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de 
la despesa per un import de 3.482,49 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als
serveis auxiliars de recepció dels edificis situats al carrer Viladomat, 127 de 
Barcelona, de la gerència de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 
LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona adjudicat a Triangle Catalunya Serveis Auxiliars, 
SLU, amb càrrec als exercicis 2021-2022. 

52. – (3500/2020) De la regidora del districte de Sant Andreu, de 31 de desembre de 2021, 
que amplia l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu a les obres 
d'impermeabilització de la coberta, així com la millora de tancaments i elements de 
seguretat per al manteniment de la pista Sagrera adjudicat a Constraula Enginyeria i 
Obres, SAU, per a l'exercici 2021, i per un import de 5.781,90 euros (IVA inclòs). 

53. – (2019508) De la gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de 
17 de gener de 2022, que cancel·la i/o retorna a AKN Capital, SL. la garantia definitiva 
d'import 3.391,70 euros constituïda per respondre del compliment del contracte 
relatiu als serveis de gestió dels processos d'homologació, prescripcions i avaluació de 
les activitats i de suport en la tramitació de sol·licituds d'ajuts de la Campanya de 
Vacances d'Estiu, amb càrrec a l'exercici 2022. 

54. – (2021-0109 / 21003145) De la gerent d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
de 23 de novembre de 2021, que adjudica a SM Sistemas Medioamabientales, SL. el 
contracte relatiu al servei de suport de revisió de la documentació justificativa de les 
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subvencions atorgades per la gerència de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i 
Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona, per un import de 68.523,51 € IVA inclòs. 

Acords de la Comissió de Govern de 20 de gener de 2022

55. – (20212021) INICIAR l’expedient per a la concessió de Serveis per a la Gestió i 
explotació del servei de bar-cafeteria del Centre Cívic Convent de Sant Agustí amb 
mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 21C00013, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment restringit; 
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores de la concessió, així con els 
annexos que l’acompanyen; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; DONAR 
COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

Acords de la Comissió de Govern de 27 de gener de 2022

56. – (20222001) APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona-
Districte de Sants-Montjuïc i el Secretariat d’Entitats de Sants-Hostafrancs i La 
Bordeta, NIF G58186180, per a la gestió cívica dels equipaments de titularitat 
municipal “CENTRE CÍVIC COTXERES DE SANTS” i “CENTRE CÍVIC CASINET 
D’HOSTAFRANCS, ubicats al Districte de Sants-Montjuïc. ATORGAR una subvenció, 
mitjançant concessió directa i de caràcter excepcional al Secretariat d’Entitats de 
Sants-Hostafrancs i La Bordeta amb NIF G58186180, per un import d'1.751.894,63 
euros, que correspon 38,80% del projecte, d’acord amb els art. 22.2.c) i 28, ambdós 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’art. 6.2 de la 
normativa general de subvencions. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import 
d'1.751.894,63, amb càrrec a la posició pressupostària D/48903/33711/0603. Es 
preveu l’atorgament d’una subvenció màxima anual de 290.708,03 euros per l’any 
2022 i de 487.062,20 euros per cadascun dels anys 2023, 2024 i 2025, com a 
col·laboració municipal a la gestió dels centres cívics, a favor de El Secretariat 
d’Entitats de Sants-Hostafrancs i La Bordeta, NIF G58186180, condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en els exercicis pressupostaris posteriors a 
l’actual. DECLARAR, la no-inclusió en procediment de pública concurrència per les 
raons justificades a l’informe que consta a l’expedient. REQUERIR l’entitat gestora per 
tal que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per 
la signatura del conveni de formalització de la gestió cívica. REQUERIR l’entitat gestora 
per tal que, en el termini màxim de 3 mesos de la data de finalització de l’activitat, 
presenti justificació amb un compte justificatiu que haurà d’incloure la memòria 
d’actuació i memòria justificativa del cost total del projecte. FACULTAR el Regidor del 
Districte de Sants-Montjuïc, l'Im. Sr. Marc Serra Solé, per a la seva signatura. DONAR-
NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Acords de la Comissió de Govern de 3 de febrer de 2022

57. – (18005114-003) PRORROGAR, de mutu acord, el termini de vigència del contracte 
18005114-003 que té per objecte el Servei de tasques necessàries per a la elaboració 
de propostes sobre el grau d’arrelament social i per l’emissió del document de 
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veïnatge de l’Ajuntament de Barcelona, per un període comprès des del 08.02.2022 
fins el 07.09.2022, adjudicat a l'empresa PROGESS PROJECTES DE GESTIO SERVEIS 
SOCIALS, amb NIF B59960526, per un import total de 235.694,82 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 235.694,82 euros, IVA 
inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i 
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 194.789,11 euros i 
import IVA de 40.905,71 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22731/23162 0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

58. – (20229201) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Gestió del servei dels casals 
de gent gran, del programa de dinamització de persones grans, i gestió i dinamització 
dels apartaments La Capa del Districte de Sants-Montjuïc amb objectius d’eficiència 
social", amb núm. de contracte 21004710, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.120.387,45 
euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.459.612,29 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 1.018.534,05 
euros i import de l'IVA de 101.853,40 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 486.515,35 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23232 0603, un import (IVA inclòs) de 485.186,06 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232
0603, un import (IVA inclòs) de 148.686,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23232 0603; condicionada a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors a l'actual. DONAR COMPTE 
d'aquest acord a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports.

59. – (18003581-L02) RESOLDRE amb l’empresa proveïdora Rice Up SCCL, amb NIF 
F66626177, l'Acord marc (18003581L02) que té com objecte els serveis de 
dinamització de processos participatius de l'Ajuntament de Barcelona respecte del lot 
núm. 2: Dinamització de processos urbanístics, de planejament i d’espai públic, per 
haver-se donada la causa establerta a la clàusula 16, lletra b) del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que comporta la resolució de l’Acord marc i de conformitat 
amb l’establert a l’article 212.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic i tot conforme amb l’informe que consta a l’expedient de la persona 
responsable del contracte. NOTIFICAR la present resolució a les persones 
interessades. DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

60. – (18003581-L02) RESOLDRE amb la proveïdora Fundació Privada Desenvolupament 
Comunitari, amb NIF G64373608, l'Acord marc (18003581L02) que té com objecte els 
serveis de dinamització de processos participatius de l'Ajuntament de Barcelona 
corresponent al lot núm. 2: Dinamització de processos urbanístics, de planejament i 
d’espai públic, per haver-se donada la causa establerta a la clàusula 16, lletra b) del 
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Plec de Clàusules Administratives Particulars que comporta la resolució de l’Acord 
marc i de conformitat amb l’establert a l’article 212.1 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic i d’acord amb l’informe del responsable del 
contracte que consta a l’expedient. NOTIFICAR la present resolució a les persones 
interessades. DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

Acords de la Comissió de Govern de 10 de febrer de 2022

61. – (21C00004) ADJUDICAR l’expedient per la concessió de serveis de la Gestió i 
explotació del Complex Esportiu Municipal Guineueta, amb mesures de contractació 
pública sostenible, ubicat al carrer Castor 11 de Barcelona, amb número de concessió 
21C00004, tramitació ordinària i procediment restringit, a l’entitat CLUB ESCOLA 
ESPORTIVA GUINEUETA, amb NIF G58502436, d’acord amb la durada determinada a la 
clàusula 4 del PCAP, per un cànon anual de 2.700,00 euros anuals, de conformitat amb 
la proposta de la Mesa de contractació, en haver estat el licitador que ha presentat la 
millor oferta relació qualitat-preu. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 500,00 
euros, depositada a Tresoreria a data 19 de gener 2022. NOTIFICAR la pressent 
resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant. REQUERIR a l'entitat 
adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció 
de la notificació de l'adjudicació, comparegui per a la signatura telemàtica de la 
formalització del contracte. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. 
Mercè Garcia del Estal. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports 

62. – (20210370) INICIAR l'expedient per a la contractació dels -Serveis complementaris a la 
gestió dels serveis municipals adreçats a víctimes del tràfic d’éssers humans, de la 
Direcció de Feminismes i LGTBI (DFiLGTBI) de l'Ajuntament de Barcelona, per tal de 
garantir el correcte funcionament dels serveis-, amb núm. de contracte 21004850, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 321.627,52 euros (IVA inclòs), determinat en funció de 
preus unitaris i un valor estimat de 584.777,30 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 292.388,65 
euros i import de l'IVA de 29.238,87 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 160.813,76 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22731/23172 0200, un import (IVA inclòs) de 160.813,76 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23172 
0200; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
corresponents. 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. 

63. – (22000246) INICIAR l'expedient per a la contractació del -Servei d’Intervenció i 
Mediació davant situacions de pèrdua d’habitatge i/o ocupacions a la ciutat de 
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Barcelona (SIPHO)-, amb núm. de contracte 22000246, mitjançant tramitació 
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de 
licitació de 5.091.112,46 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 9.256.568,12 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 4.207.530,96 euros i import de l'IVA de 883.581,50 euros; i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) d'1.909.167,17 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/15211 0202, un import (IVA inclòs) de 
2.581.945,29 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/15211 0202, un import (IVA inclòs) de 600.000,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15211 
0202; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
posteriors a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de 
l’article 103 LCSP. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

64. – (20210437) MODIFICAR la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars, 
en concret, l’apartat referit al criteri d’adjudicació avaluable mitjançant judici de valor, 
apartats primer i segon, de l'expedient per a la contractació de l'acord marc per a 
l'homologació/designació d'entitats i de fixació de les condicions dels successius 
contractes de serveis d'acolliment i suport per a persones sol·licitants i beneficiàries 
de protecció internacional, amb núm. de contracte 21004350, quedant redactada de 
la manera que consta en el document anomenat “modificació clàusula 10 criteris 
avaluables mitjançant judici de valor” que s’adjunta a l’expedient. RETROTRAURE les 
actuacions al moment de l’inici de l’expedient de contractació, l’aprovació de les 
actuacions preparatòries i convocar la licitació. CONVALIDAR l’aprovació de l’inici de 
l’expedient de contractació, les actuacions preparatòries i el plec de prescripcions 
tècniques. CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

65. – (2021-0128 - Contracte 21003435) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 
21003435 que té per objecte el servei de suport a la gestió del programa Patis 
Escolars Oberts al Barri que s'està desenvolupant a la ciutat de Barcelona, amb 
mesures de contractació pública sostenible, a l'empresa KLOUSNER, SL, amb NIF 
B67616896, per no haver assolit, en els criteris sotmesos a judici de valor, la puntuació 
mínima necessària per passar a la fase següent de la licitació, d’acord amb l’establert a 
la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars que regula el contracte 
(PCAP) i a +EDUCACIÓ SCCL, amb NIF F67197368, per no complir amb la solvència 
econòmic financera requerida en la clàusula 7 del PCAP i de conformitat amb l’indicat 
a la clàusula 13.3 del PCAP. ADJUDICAR l’esmentat contracte a la següent empresa 
classificada CET10 LLEURE SL, amb NIF B67166058, de conformitat amb la proposta de 
la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat pel preu de 
441.526,60 euros IVA inclòs, dels quals 383.150,00 euros corresponen al preu net i 
58.376,60 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 368.548,31 euros a 
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l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/32627 
0800; un import (IVA inclòs) de 72.978,29 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/32627 0800; CONDICIONAR la seva 
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a 
l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 19.157,50 euros i RETENIR-LO 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 Lleonart Forradellas. ALLIBERAR la quantitat de 15.306,56 euros, en 
concepte de baixa en la licitació, i retornar-la a l’aplicació pressupostària 
D/22719/32627 0800 amb el desglossament següent: un import de 12.776,59 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i un import de 2.529,97 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

66. – (188/2022) APROVAR l'expedient per a la contractació dels serveis de gestió, 
dinamització i organització del Centre Cívic Pere Pruna del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, de Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 001_21004887, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 399.750,12 euros (IVA inclòs), i un valor estimat de 
660.744,00 euros; i 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 330.372,00 euros i import de l'IVA de 69.378,12 euros; i 
amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import 
(IVA inclòs) de 99.937,53 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària 0605 D/22719/33711, un import (IVA inclòs) de 199.875,06 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 0605 
D/22719/33711, un import (IVA inclòs) de 99.937,53 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0605 D/22719/33711; 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. 

b) Mesures de govern

1. – Cap a una política de tardes en barris educadors. 

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

ES DÓNA PER TRACTADA
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c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. – (FD 2021-11/26) RESOLDRE les al·legacions que s’han presentat durant el període 
d’exposició pública de l’acord de constitució i els estatuts de la Fundació Manifesta 15 
Barcelona aprovats inicialment pel Plenari del Consell Municipal en la sessió de 26 de 
novembre de 2021, en el sentit que indica l’informe de la Gerència de l’Institut de 
Cultura de Barcelona signat el 2 de febrer de 2022 que consta a l’expedient; 
INCORPORAR les al·legacions estimades en el text dels estatuts que se sotmet a 
aprovació definitiva, i en conseqüència; APROVAR definitivament la constitució de la 
Fundació Manifesta 15 Barcelona amb la finalitat de dur a terme el programa 
d’actuacions artístiques i urbanes de caràcter interdisciplinar acordat en el “Protocol 
de Manifesta 15 Barcelona” signat el 3 de desembre de 2020 entre l’Institut de 
Cultura de Barcelona i la International Foundation Manifesta (IFM) i que va ser 
ratificat per la Comissió de Govern de 28 de gener de 2021; APROVAR definitivament 
els Estatuts incorporats a l’expedient; PUBLICAR aquest acord i els estatuts de la 
fundació en el Butlletí oficial de la província de Barcelona. FACULTAR l’Im. Sr. Jordi 
Martí Grau, tinent d’alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat per a la 
signatura dels documents i per a efectuar tots els tràmits necessaris per a l’execució i 
efectivitat de l’acord. 

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

3. – (20210204-IMPD) APROVAR l’expedient de reconeixement de crèdit per un import de 
858,92 euros (base 709,85 + IVA 21% corresponent a 149,07 euros), quant a la 
necessitat de regularitzar les despeses del 2020 a favor de l’Agència de l’Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya, en concepte de lloguer pels habitatges situats a Almirall 
Proixida 1-5 (coneguts com -Casa Bloc-) i d’acord amb la justificació exposada en 
l’informe del gestor d’administració i en informe jurídic. AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER l’obligació de la despesa per un import de 858,92 euros, amb càrrec a la 
partida 0100.22201.23411 del pressupost del IMPD a favor de l’Agència de l’Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya, amb NIF Q0840001B. 

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

4. – (M1923/3321) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el govern municipal 
a informar de les actuacions dutes a terme arran de la declaració, l’any 2016, de 
Barcelona com a Ciutat Amiga del TEA, i a emprendre un nou programa de suport a les 
persones TEA que inclogui: 1. Potenciar la formació i sensibilització respecte d’aquesta 
condició particular a tot el personal que depengui de l'Ajuntament de Barcelona, 
especialment a aquell que treballi de cara o en l’atenció al públic; Establir i difondre 
(com a prova pilot per a, en un futur, ampliar-ho a totes) una “OAC Amiga del TEA”, on 
estigui garantida una atenció especialitzada per a persones TEA; Garantir la presència 
a tots els PIAD i SARA d’un/a treballadora amb la formació necessària per atendre les 
dones TEA; Millorar l’accessibilitat comunicativa i cognitiva (amb recorreguts i 
pictogrames) de tots els equipaments i dependències municipals (equipaments 
esportius, centres cívics, oficines d’atenció ciutadana, etc); Engegar campanyes amb 
repercussió mediàtica als mitjans audiovisuals i d'altres de sensibilització i difusió de la 
realitat del TEA; Incloure una mirada específica del TEA en les campanyes del 8M i el 
25N; En la mateixa línia de donar visibilitat i sensibilitzar, tal i com ja es fa el dia 2 
d’abril, Dia Mundial del TEA, il·luminar la façana de l’Ajuntament també el dia 18 de 
febrer, Dia Internacional de la síndrome d’Àsperger, del seu color representatiu, el 
taronja; Oferir, en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona, xerrades de 
difusió i sensibilització de la realitat del TEA a les escoles i instituts de la ciutat; 
Estudiar mesures per a aconseguir la progressiva disminució dels sorolls estridents i 
excessius a la ciutat; Estudiar la fórmula necessària per tal que el col·lectiu de 
persones TEA tingui una representació específica i pròpia a l’IMPD, com tenen 
col·lectius amb altres tipus de discapacitat o diversitat funcional. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/3321) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el govern 
municipal a informar de les actuacions dutes a terme arran de la declaració, l’any 
2016, de Barcelona com a Ciutat Amiga del TEA, i a emprendre noves accions de 
suport a les persones TEA que inclogui: Potenciar la formació per atendre a les 
persones d’aquest col·lectiu i la sensibilització al personal que depengui de 
l'Ajuntament de Barcelona, especialment als i a les professionals que facin 
atenció directa a la ciutadania (OAC, PIAD, SARA...) en el marc de l’Estratègia 
Barcelona per l’Accessibilitat Universal; Millorar l’accessibilitat comunicativa i 
cognitiva (amb recorreguts i pictogrames) de tots els equipaments i 
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dependències municipals (equipaments esportius, centres cívics, oficines 
d’atenció ciutadana, etc); Engegar campanyes amb repercussió mediàtica als 
mitjans àudiovisuals i d'altres de sensibilització i difusió de la realitat del TEA; Fer 
visible la realitat de les dones TEA en les diades del 8M i el 25N; En la mateixa 
línia de donar visibilitat i sensibilitzar, tal i com ja es fa el dia 2 d’abril, Dia 
Mundial del TEA, il·luminar la façana de l’Ajuntament també el dia 18 de febrer, 
Dia Internacional de la síndrome d’Àsperger, del seu color representatiu, el 
taronja; A partir de l’any 2023, instar al Consorci d’Educació de Barcelona a 
mantenir les activitats de formació i assessorament del CRETDIC (centre de 
recursos educatius per alumnes amb transtorns del desenvolupament i la 
conducta); Estudiar mesures per a aconseguir la progressiva disminució dels 
sorolls estridents i excessius a la ciutat; Estudiar la fórmula necessària per tal que 
el col·lectiu de persones TEA tingui una representació específica i pròpia a 
l’IMPD, com tenen col·lectius amb altres tipus de discapacitat o diversitat 
funcional. 

Intervenen les Sres. i els Srs: Benedí, Munté, Sierra, Ramírez, Benítez, Barceló i 
Riera.

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

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

5. – (M1923/3325) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern 
municipal elabori i presenti en el termini de tres mesos, una auditoria (en el marc de 
l’objectiu 10 del Pla d’Accessibilitat Universal) relativa a l’impacte en l’accessibilitat en 
l’espai públic per a les persones grans i persones amb discapacitat com a resultat de 
les actuacions dutes a terme en el marc de l’urbanisme tàctic i demès accions a la via 
pública (elements disseminats aleatòriament per la calçada, canvis de les textures del 
paviment, instal·lació de tanques, blocs de formigó, carrils bici, terrasses, canvis en el 
sistema de recollida d’escombraries…): Per a l’elaboració d’aquesta auditoria s’haurà 
de comptar amb la participació activa de l’IMPD i de grups de treball on es convidi a 
les entitats representatives del sector de les persones amb discapacitat i gent gran. 
L’auditoria haurà de comptar amb una diagnosi però també amb propostes de com 
revertir o minimitzar els problemes que aquestes mesures comporten 

Intervenen les Sres. i els Srs: Munté, Benedí, Sierra, Ramírez, Benítez, Barceló, Riera i 
Pérez.

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

6. – (M1923/3309) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern 
Municipal a: Primer – instar el Consorci d’Educació de Barcelona i el Departament 
d’Educació de la Generalitat a fer real el desplegament del Decret de l’Escola Inclusiva 
amb dotació pressupostària que el faci possible i que el pugui implementar a la nostra 
ciutat amb mesures reals. Segon – instar el Consorci d’Educació de Barcelona i exigir al 
Departament d’Educació de la Generalitat a que procedeixin a l’ampliació dels 
recursos i serveis necessaris per a l’escola inclusiva, assegurant l’assignació del 
personal de suport necessari a l’escola ordinària, augmentant la quantitat de SIEI 
(Suport Intensiu a l’Escolarització Inclusiva), les antigues USEE (Unitats de Suport a 
l’Educació Especial), necessàries per a donar resposta a les necessitats de l’alumnat de 
la ciutat i a les seves famílies. Tercer – instar el Consorci d’Educació de Barcelona i 
exigir al Departament d’Educació de la Generalitat a que redueixi les ràtios a totes les 
aules de la ciutat per tal de donar una millor resposta a la diversitat de les aules, 
especialment en aquelles escoles amb SIEI per tal que el nou funcionament d’aquestes 
unitats no suposi un increment de ràtio generalitzat a les aules dels nens i nenes amb 
diverses necessitats. Quart - instar el Consorci d’Educació de Barcelona i exigir al 
Departament d’Educació de la Generalitat a que garanteixi les places d’educació post 
obligatòria a l’alumnat amb necessitats educatives especials, i dotar a la ciutat de PFI 
adaptats per a l’alumnat provinent de les SIEI. Cinquè - instar el Consorci d’Educació 
de Barcelona i exigir al Departament d’Educació de la Generalitat a que augmenti els 
recursos humans a disposició dels Serveis Educatius que la Generalitat té a la nostra 
ciutat. El personal de l’EAP, CRP i ELIC i dels serveis específics de l’Escola Inclusiva és 
insuficient i cal que siguin reforçats per donar resposta de qualitat a les necessitats de 
la infància i adolescència, de les famílies i de les escoles que necessiten aquest suport. 
Sisè - instar el Consorci d’Educació de Barcelona i exigir al Departament d’Educació de 
la Generalitat a que augmenti els recursos en Educació Inclusiva referents a l’atenció 
sanitària de l’alumnat amb NEE, com el CESMIJ i el CDIAP, per tal de poder atendre 
continuadament els nens i adolescents del nostre municipi i les seves famílies. Setè -
instar el Consorci d’Educació de Barcelona i exigir al Departament d’Educació de la 
Generalitat a que reforcin les accions d’acompanyament a les famílies a través dels 
serveis educatius i de campanyes específiques sobre l’escolarització dels fills en el 
sistema inclusiu actual i treballar conjuntament sobre els itineraris educatius i 
recursos disponibles per a l’alumnat amb necessitats educatives especials. Vuitè -
instar el Consorci d’Educació de Barcelona i exigir al Departament d’Educació de la 
Generalitat per tal d’incorporar una nova dotació econòmica al Pla Educatiu d’Entorn 
que pugui donar resposta a la contractació de professionals d’acompanyament en 
activitats de l’activitat educativa no formal per a l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques.   Novè – instar el Consorci d’Educació de Barcelona a reforçar i 
augmentar el compromís amb l’atenció educativa a la diversitat a tota la infància de 
l’etapa 0-3 a través dels recursos específics de la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals. 
Desè - traslladar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a tots els centres 
educatius de la ciutat, a les AFA, a les persones membres del Consell Escolar Municipal 
i a les entitats i plataformes de suport a l’educació de la ciutat. 
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Intervenen les Sres. i els Srs.: Sierra, Sendra, Munté, Ramírez, Benítez, Barceló i 
González.

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

Del Grup Municipal Partit Popular:

7. – (M1923/3327) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar el govern 
municipal a recuperar de forma immediata la possessió de l’immoble titularitat 
municipal ubicat al carrer Nil i Fabra, número 17, i a destinar el seu ús a equipament 
social, per tal que les entitats socials i de barri puguin gaudir d’espais on desenvolupar 
activitats en benefici del districte. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/3327) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al 
govern municipal a recuperar de forma immediata la possessió de l’immoble 
titularitat municipal ubicat al carrer Nil i Fabra, número 17, i a destinar el seu ús a 
equipament de districte, per tal que les entitats socials i de barri puguin gaudir 
d'espais on desenvolupar activitats en benefici de districte. 

Intervenen els Srs. i les Sres.: Ramírez, Zañartu, Mascarell, Sierra, Benítez, Barceló, 
Riera i Badía.

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

Del Grup Municipal Valents:

8. – (M1923/3376) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern 
Municipal a que de manera urgent convoqui a les entitats del tercer sector social per 
tal de treballar conjuntament com afrontar l’actual situació econòmica que afecta a 
moltes persones que es troben en risc de pobresa y/o exclusió social establint 
prioritats i calendarització de les accions. Posteriorment, demanen que es traslladi als 
grups municipals les decisions preses. 

Es presenta el text transaccionat següent:

(M1923/3376) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern 
Municipal a que estableixi una sessió de treball en el marc de l’Acord Ciutadà 
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amb l’objecte de compartir i redefinir l’estratègia de reducció de les desigualtats, 
establint prioritats i calendari. Demanen que es traslladi als grups municipals les 
decisions preses. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Benítez, Benedí, Munté, Sierra, Ramírez, Barceló, Riera i 
Pérez.

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

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

9. – (M1923/3318) Que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona i el Govern municipal 
instin el Govern de l’Estat a garantir el retorn social encara creixent del rescat bancari, 
i cedir els habitatges que té aquesta societat pública a Barcelona i als municipis de 
l'Àrea Metropolitana, de manera que això contribueixi a eradicar la borsa 
d’emergència habitacional dels mateixos. 

Intervenen les Sres.: Baró i Martín.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

10. – (M1923/3324) Que el Govern municipal prioritzi, al nomenclàtor de Barcelona, la 
feminització, la democratització i l’enlairament de figures professionals que des de la 
seva vinculació amb Barcelona han contribuït a fer créixer i millorar la ciutat, i que 
informi verbalment i per escrit, de les propostes que actualment té damunt la taula la 
ponència de nomenclàtor de la ciutat, dels motius pels quals no s’han tramitat encara 
a la ponència de nomenclàtor, així com de la previsió de calendarització de l’execució 
de cadascuna d’elles. 

Intervenen els Srs.: Mascarell i Rabassa.

ACCEPTAT

11. – (M1923/3326) Que des del Consorci d’Educació s’informi de manera oral i escrita en 
aquesta comissió de l’acompanyament realitzat al centre Roig Tesàlia, que finalitza la 
seva activitat educativa aquest curs 2021-2022, i de l’estat de valoració de les opcions 
plantejades per les famílies per tal de reubicar els infants el curs que ve. 
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Intervenen: la Sra. Munté i el Sr. González.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Valents:

12. – (M1923/3379) Que durant la propera Comissió, en relació amb la co capitalitat 
Cultural i Científica de Barcelona, s'informi de: 1) En quins projectes es treballarà, 
desglossats per institució beneficiària, amb l'ajuda directa rebuda després del Reial 
Decret 969/2021, de 8 de novembre, pel qual es regula la concessió directa de 
subvencions a diverses entitats per a la Capitalitat Cultural i Científica de Barcelona? 
2) Quina serà la calendarització d'aquests projectes? 3) Quins agents culturals i 
científics , públics i privats, participaran en el disseny d'aquests projectes? 4) Com 
s'assolirà l'objectiu de "afavorir la comunicació i integració entre totes dues ciutats 
(Madrid i Barcelona)"? I 5) Sense perjudici del debat en la comissió, preguem resposta 
escrita i repartida a tots els grups. 

Intervenen els Srs.: Benítez i Martí.

NO ACCEPTAT

De Regidora no adscrita:

13. – (M1923/3315) Instem el Govern Municipal a mantenir durant tot l’any les places 
residencials per a persones sense llar que es posen en funcionament durant l’operació 
fred. 

Intervenen les Sres.: Barceló i Fuertes.

NO ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

14. – (M1923/3319) Quins criteris tècnics s’han seguit des de l’Institut Barcelona Esports 
per la selecció dels camps de gespa artificial de la ciutat aquest any 2022? 

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

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/3311) ¿Qué medidas está desarrollando e implementando el Gobierno 
Municipal para garantizar que las mujeres mayores de 65 años, cuyo único ingreso es 
la pensión de viudedad, tengan cubiertas las necesidades más básicas, incluida la 
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asistencia social? 

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

ES DÓNA PER TRACTADA

16. – (M1923/3313) Quina és la intenció del govern municipal amb la banda municipal de 
Barcelona quant a la relació laboral dels seus treballadors amb l'Ajuntament?

Intervenen els Srs.: Sierra i Martí.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

17. – (M1923/3328) Té previst l’Ajuntament de Barcelona acordar el traspàs de la Banda 
Municipal de Barcelona al Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, i en cas afirmatiu, en 
quines condicions? 

Intervenen els Srs.: Ramírez i Martí.

ES DÓNA PER TRACTADA

18. – (M1923/3329) Quines actuacions de les previstes al Pacte per Barcelona s’estan 
portant a terme per part del govern municipal per tal de reduir la llistes d’espera de
les meses d’emergència?

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

ES DÓNA PER TRACTADA

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

19. – (M1923/3316) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició amb número de 
registre (M1923/43) aprovada en la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del 17 
de setembre de 2019 amb el següent contingut: (M1923/43) La Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern municipal a adoptar un seguit de 
mesures que posin de manifest el compromís inequívoc de l’Ajuntament amb els 
artistes, els creadors i els professionals de la cultura i amb la cultura de base de la 
ciutat: 1. Liderar el compromís en la defensa dels artistes, creadors i professionals de 
la cultura davant la precarietat sociolaboral del món cultural, assumint des de 
l’Ajuntament -i tots els organismes culturals que en depenen- les bones pràctiques i 
propostes en l’àmbit laboral i contractual, tenint present la perspectiva de gènere, i en 
matèria de drets d’autor que va formular el CoNCA, amb la col·laboració dels 
col·lectius i entitats professionals del sector artístic, en el marc de l’elaboració de 
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l’Estatut de l’Artista; 2. Incorporar aquestes bones pràctiques en els diferents plecs de 
contractació pública i en les bases de les convocatòries de subvencions de 
l’Ajuntament en matèria cultural, per tal que també siguin d’obligat compliment per a 
les empreses subcontractades i per a les entitats que obtinguin subvencions 
municipals; 3. Incrementar el suport als espais i projectes de la cultura de base com a 
pedrera artística de la ciutat, mitjançant l’assignació d’una partida pressupostària i 
d’una línia de subvencions específiques; 4. Elaborar, en els propers sis mesos, un 
mapa dels projectes de la cultura de base barcelonina que es troben en perill i un 
informe jurídic i econòmic que permeti dissenyar una estratègia municipal per a fer 
front, de manera efectiva, a la pressió immobiliària i a la resta de problemes que 
amenacen la continuïtat de molts espais de la cultura independent; 5. Dur a terme les 
accions necessàries per assegurar la continuïtat d’aquells espais i projectes que 
estructuren el circuit cultural independent de la ciutat, com ara l’Antic Teatre, la Nau 
Bostik o La Poderosa, entre d’altres; 6. Treballar per assolir la creació d’una Unitat 
d’Acompanyament al Creador, que proporcioni assessorament als artistes en la gestió, 
comunicació, internacionalització i recerca de finançament dels seus projectes, amb 
especial atenció a la cultura de base (creadors, petites companyies, entitats i 
associacions que els representen, etc.); 7. Constituir un grup de treball format per 
representants dels diferents grups municipals del Consistori per tal d’impulsar 
l’aprovació de l’Estatut de l’Artista per part del Congrés dels Diputats, i de vetllar 
perquè tant el Govern de l’Estat com la Generalitat de Catalunya assumeixin i 
implementin en el seu àmbit de responsabilitat les propostes presentades pel CoNCA i 
les associacions professionals del món cultural. 

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

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

20. – (M1923/3323) Que s'informi de l'estat d'execució de Proposició amb número de 
registre (M1923/2116) aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports des 
mes de maig de 2021 amb el contingut següent: La Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports acorda: Que el Govern municipal publiqui, abans de l’inici del curs 2021-
2022,de la llista de parcs infantils de la ciutat de Barcelona, que són accessibles a la 
pàgina de l’Institut de persones amb discapacitat, tot especificant el nivell 
d’accessibilitat, per tal que les famílies puguin consultar i decidir l’opció que els va 
millor pels seus infants, fins el moment en que tots els parcs de la nostra ciutat siguin 
accessibles i inclusius. - Priorització i calendari dels espais de joc de cada districte que 
seran 100% accessibles i inclusius, d’acord la disponibilitat pressupostaria, tant des 
d’un punt de vista físic o cognitiu, tant pel que fa a les estructures de joc com per 
l’accés. - Elaboració i aprovació d’un protocol per garantir que, mentre arribi el 
moment que tots els infants amb discapacitat de la nostra ciutat tinguin una zona de 
joc accessible i inclusiva propera al seu domicili, en el cas de que una família sol·liciti 
un element de joc adaptat a una zona de jocs infantils propera al seu domicili, 
l’Ajuntament instal.li aquest element d’acord a la disponibilitat pressupostaria, per 
garantir el dret a l’oci i al joc dels infants amb discapacitat de la nostra ciutat.-
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Presentar en el termini de dos mesos un estudi tècnic per avaluar si és possible 
implementar una zona de jocs d’aigua totalment accessible i inclusiva a la zona del 
FÒRUM a l’espai proper a la platja adaptada, compatible amb els usos del FÒRUM. 

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

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

21. – (M1923/3312) Que el Govern Municipal informe de l'estat d'execució de la Proposició 
aprovada per aquesta Comissió el passat 14 de setembre en relació amb el Programa 
integral sol·licitat i en particular amb el contingut següent:(M1923/2489) La Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports acorda : Que el Govern Municipal garanteixi 
l'atenció a dones que estan vivint alguna situació de violència masclista i als seus fills 
menors. Amb aquesta finalitat s'haurà de comptar amb els recursos humans i 
econòmics necessaris i s'hauran de prestar els serveis que s'indiquen a continuació: -
Desplaçament, en cas necessari, fins al lloc on es trobin les persones que han patit una 
agressió. Accés al Centre d'Urgències i Emergències Socials i derivació a recursos 
assistencials per a les dones i els seus fills. - Protecció, allotjament i cobertura de 
necessitats bàsiques en espais adequats. - Disseny d'intervenció i elaboració de plans 
individualitzats amb una valoració i atenció en crisi des del primer moment. - Atenció 
social, psicològica i socioeducativa. - Assessorament jurídic. - Acompanyament als 
menors. 

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

ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 12.58 h. 
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