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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 10 DE DESEMBRE DE 2019

ACORDS

Part Decisòria / Executiva

(15003777 (2067/2015)) PRORROGAR per un període comprès des del 01.01.2020 fins
el 31.12.2020, el contracte 15003777-003 que té per objecte SERVEI D'INFORMACIO I
DINAMITZACIO DEL CENTRE MUNICIPAL DE CULTURA POPULAR de Sant Andreu,
adjudicat a l'empresa INCOOP SCCL, amb NIF F60137411, per un import total de
63.217,99 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 63.217,99 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i pressupost amb el
desglossament següent: un import net de 52.246,27 euros i import IVA de 10.971,72
amb tipus impositiu 21% a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/33411 0609, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost de l'exercici. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui
a les dependències de Districte de Sant Andreu per a la seva formalització en el termini
de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.

Proposicions / Declaracions de Grup

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a

produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

(M1923/337) La Comissió de Drets Social, Cultura i Esports acorda que l'Àrea de Medi
Ambient de l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència de Salut Pública de Barcelona
elaborin un estudi sobre la presència d'amiant a la ciutat i presenti un Pla de Retirada
d'Amiant als Equipaments públics en els propers 6 mesos amb l'objectiu d'assolir les
recomanacions OMS en matèria d'amiant.
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Del Grup Municipal Ciutadans:

(M1923/325) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que el Govern
municipal presenti el més aviat possible durant aquesta legislatura, el seu projecte per

calendari i pressupost del nou camp de rugby que necessita la ciutat de Barcelona.

Del Grup Municipal Partit Popular:

(M1923/316) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern
municipal a: 1.- Promoure una ruta, juntament amb el Museu Picasso, tot destacant
els llocs i espais on Picasso va viure i treballar a Barcelona. 2.- Fer un projecte de 

corresponent.

Proposició amb contingut de Declaració Institucional

Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es

jurídics vinculants i fa referència a assumptes i matèries de no competència
estrictament local i a qüestions de transcendència social i ciutadana.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

les respectives lleis de mecenatge en el termini més breu possible. I que sigui actiu en

promouen i faciliten el mecenatge, amb un major reconeixement municipal a les
persones i empreses que estan fent una contribució remarcable a la cultura de la
nostra ciutat.
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