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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 DE DESEMBRE DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 17 de novembre de 2020 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

Districte de Sant Martí

6. – (20131005) RATIFICAR la suspensió del contracte núm. 13C00003, que té per objecte la 
gestió i explotació del Complex Esportiu Municipal Olímpia, adjudicat a Col·lectiu 
Esport per a Tothom CET 10, amb NIF G-60775715, d’acord amb l’acta de 6 d’abril de 
2020, amb efectes de 14 de març de 2020. AIXECAR la suspensió contractual, d’acord 
amb l’acta d’aixecament de suspensió de 4 de juny de 2020, amb efectes a partir de la 
mateixa data. NOTIFICAR la present resolució al contractista. 

7. – (20131005) RESTABLIR l’equilibri econòmic-financer del contracte núm. 13C0003 que 
té per objecte la gestió i explotació del Complex Esportiu Municipal Olímpia, a favor de 
la concessionària COL.LECTIU ESPORT PER A TOTHOM (CET 10) amb NIF G62779935 en 
la quantitat de QUARANTA VUIT MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT 
CÈNTIMS D’EURO (48.316,68 Euros), com a conseqüència del tancament de 
l’equipament des del dia 14 de març de 2020 i fins el 4 de juny de 2020, ambdós 
inclosos, amb motiu de la pandèmia COVID, d’acord amb la documentació que obra a 
l’expedient i sense perjudici de la liquidació del contracte. AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ per l’import indicat a favor de la concessionària COL.LECTIU 
ESPORT PER A TOTHOM (CET 10) amb NIF G62779935, a càrrec de de la partida 0610 
226.11 342.11 de l’exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista. 

Part d’Impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grup

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (M1923/1523) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que totes les 
empreses i organismes municipals elaborin el Registre salarial per tal de detectar i 
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calcular la bretxa salarial de gènere existent entre el seu personal, i que s’analitzin 
aquestes dades per tal d’aplicar els elements correctors necessaris per redreçar aquest 
biaix. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/1510) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal 
a: 1. Ampliar l’any 2021 el servei de consignes per tal que les persones sense llar 
puguin guardar les seves pertinences, ja que en aquests moments només disposen de 
dos espais en tota la ciutat. 2. Realitzar tots els esforços possibles, de la ma de les 
entitats que treballen amb les persones en situació de sensellarisme, per poder oferir 
més espais de dutxa, consigna i descans descentralitzats per la ciutat de manera 
excepcional pels primers mesos de l’any 2021 i de cara a fer front a la pandèmia de la 
covid-19. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

11. – (M1923/1506) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar el Govern 
municipal a elaborar un Pla estratègic específic sobre el futur del Castell de Montjuïc, 
adaptant i revisant, si s'escau, el Pla d'actuació  de la muntanya de Montjuïc, i a 
presentar un calendari d’actuacions. 
Declaracions Institucionals

1. – La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports: Primer.- Mostra el suport a la proposta 
presentada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya per la qual es sol·licita 
al govern de la Generalitat de Catalunya que reconegui que l’esport és un servei 
essencial i en prevegi les mesures adients perquè com a tal es pugui seguir practicant al 
màxim possible. Segon.- Trasllada el present acord a la Delegació del Govern de l’Estat, 
a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i als Grups 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya. 

EL SECRETARI GENERAL
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