Democràcia Activa i descentralització.
Gerència de Drets de Ciutadania,
Participació i Transparència
Pg. Sant Joan, 75. 08009 Barcelona

Annex_Doc.2: Justificació de l’interès d’inscripció al programa de Patrimoni ciutadà en
la cessió d’un espai municipal a entitats i/o projectes sense ànim de lucre
Informe justificatiu d’Àrea/Districte
1.- Dades de la direcció de l’òrgan municipal gestor
Àrea/Districte:

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Direcció:

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Adreça:

Anglí, 31, 1a planta

Nom de la persona responsable:
Càrrec:

Directora

Correu:

isampe@bcn.cat

Imma Sampé

Telèfon:

93 291 52 74

2.- Dades d’identificació de l’entitat o projecte beneficiari
Nom entitat/projecte:
NIF:

Associació Aspasim- Associació de Pares de Persones amb Disminució
Psíquica-Institució Mullerat
G08575441

3.- Motivacions que fonamenten l’interès municipal en el seu atorgament

Arrelament al territori
Indicar observacions sobre la relació del projecte amb actors del
territori (associatius, econòmics, equipaments) que justifiquen
l’atorgament.

Impacte i retorn social
Indicar observacions sobre la relació del projecte amb les
necessitats comunitàries i les externalitats positives previstes, la
relació del projecte amb el teixit associatiu, els equipaments i
serveis socials i culturals, i el districte, que justifiquen
l’atorgament.

Aquesta entitat compta amb 81 anys de
trajectòria donant suport en la inclusió de les
persones amb discapacitat intel·lectual, amb un
elevat grau d’afectació i pluridiscapacitats.
Genera projectes col·laboratius amb entitats del
territori: associació de veïns i veïnes, associació
de comerciants , Colla de geganters de Sarrià, ...
Participen activament de projectes del territori i
de les propostes que sorgeixen al districte. Els
mou la col·laboració i la participació conjunta de
projectes que origina la plena inclusió de les
persones amb discapacitat al territori.
Aquesta associació està generant projectes que
tenen en compte les necessitats d’inclusió de les
persones amb discapacitat, així les inquietuds de
les entitats del territori. Participen molt
activament de les activitats diverses que es
porten a terme al barri i al districte. Participen
molt activament, entre d’altres, a:
 La Taula d’entitats de Persones amb
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Discapacitat del districte de Sarrià-Sant
Gervasi.
 L’organització dels actes de
commemoració el Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat, juntament amb
l’Ajuntament de Barcelona i les entitats del
districte.
 Comissió de Festes de la Festa Major de
Sarrià, amb la resta d’entitats
 Colla de geganters de Sarrià. Creació del
d’en Normag, el primer gegant amb
discapacitat intel·lectual de Catalunya
 Tabalers de Sarrià
 Trobada del Cor de Gospel de Barcelona
 Projecte “Bosses amb Sentit”, amb
l’Associació de Comerciants de Sarrià i
l’Ajuntament.
 Companyia de teatre El Botó màgic.
Activitat que porten a terme a escoles del
territori i Catalunya.
 Plataforma ciutadana per a una escola
inclusiva.
Són molt participatius i sempre participen en les
propostes que els fan altres entitats, així com
equipaments i l’Ajuntament. Són proactius i
generadors de projectes a favor de la inclusió de
les persones amb discapacitat intel·lectual a la
comunitat, i per aquest motiu promouen
col·laboracions i projectes amb tota la comunitat.
I és en aquest espai on porten a terme gran
nombre d’aquests projectes, així com les
reunions.

Motivació exclusió concurrència
Indicar, en cas d’adjudicació directe, la justificació sobre la
manca de procediment de concurrència en aplicació dels articles
57.3 i 75.3 del decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals

Motivació innecessarietat del bé

Aquesta associació ja estan portant a terme un
volum important de projectes de gran valor per a
les persones amb discapacitat i per a la
comunitat. Seria molt adient que poguessin
continuar realitzant aquesta valuosa tasca en
aquest territori.
Aquest espai està tenint el millor ús que pot
tenir: serveis i projectes a favor de les persones
amb elevat grau de discapacitat intel·lectual, i de
la seva inclusió al territori mitjançant la
vinculació amb els actors del territori
(associacions, equipaments, veïns i veïnes, ...)
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4.- Proposta d’espai municipal objecte de cessió a l’ús comunitari
Es disposa d’una proposta d’espai habilitat? (SÍ/NO)

Sí. Actualment està en cessió a aquesta
associació

En cas de disposar d’una proposta d’espai habilitat disponible:

Adreça:

Cornet i Mas, 46

Superfície:

135,86 m2

Altres informacions:
Aquest espai permet portar a terme nombroses activitats amb persones
amb discapacitat i projectes en benefici d’aquestes. Així mateix promou la
participació amb altres entitats, principalment del barri, generant projectes
conjunts

Justificació:
Justificació de la idoneïtat de
cessió de l’espai concret
proposat:

5.- Proposta de condicions a incorporar al conveni/contracte de cessió d’ús
En base als estàndards comuns del programa de Patrimoni ciutadà plantejar possibles suggeriments a
considerar per la Taula de Patrimoni ciutadà (durada, despeses de manteniment, cànon, contraprestació,
obligacions, composició comissió seguiment, altres).

Suggeriments

 Cessió per a un període de 2 anys, a comptar a partir de la
signatura d’aquest, sempre i que es mantingui l’activitat que està
portant a terme aquesta entitat en aquest edifici, i amb una
possible pròrroga de 2 anys.
 Un preu social anual de 1.500 € més IVA, anual, atenent la
personalitat jurídica i la finalitat de la gestió.
 L’entitat s’haurà de fer càrrec del manteniment interior i exterior
de l’edifici
 Les despeses de subministraments energètics i de neteja van a
càrrec de l’entitat
CPISR-1 C Concepció
Sampe Soler
2020.09.22 17:17:21
+02'00'

Signatura de la persona responsable: ( l’informe ha d’anar signat com a mínim per la Gerència corresponent)
Barcelona, 17 de setembre de 2020
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