GASETA MUNICIPAL
15 de gener del 2021

CSV: 8086-900a-604d-16b6

Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
ANNEX del DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-1119 de 28 de desembre, de
delegació d'atribucions en la quarta tinenta d'alcaldia, publicat el 31 de
desembre de 2020.

ANNEX Decret d’Alcaldia S1/D/2020-1119 de 28 de desembre de 2020.

1. Exp. Núm.: 20200314
TIPOLOGIA: subvenció nominativa
Projecte "JUNTES I DIVERSES SOM MÉS FORTES. PER UNA VIDA DIGNA, SENSE
PRECARIETATS I LLIURE DE VIOLÈNCIES" amb la finalitat de crear sinergies i donar suport a
accions pròpies i/o amb altres grups feministes de la ciutat, per a potenciar i consolidar
l'articulació del moviment feminista, i defensar els drets conquistats de les dones, lesbianes i
trans de Barcelona.
BENEFICIARI: ASSOCIACIÓ CA LA DONA
IMPORT: 31.050,00 euros
2. Exp. Núm.: 20200420
tipologia: subvenció extraordinària
"PROJECTE D'ACOLLIDA DE PERSONES IMMMIGRANTS I SOL·LICTANTS DE PROTECCIÓ
INTERNACIONAL" amb la finalitat d'oferir una atenció integral i contribuir així a la millora de
la qualitat de vida d'aquests col·lectius i dins el marc del PLA DE XOC post-emergència
sanitària, com a iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona per poder donar sortida els efectes
que aquesta crisi ha produït sobre els col·lectius més vulnerables de la ciutat.
BENEFICIARI: CRUZ ROJA ESPAÑOLA
IMPORT: 324.785,00 euros
3. Exp. Núm.: 20200421
TIPOLOGIA: subvenció extraordinària
"Projecte M4Social: Promoure la transformació digital de les entitats", amb la finalitat de
treballar conjuntament i col·laborar per a dur a terme iniciatives conjuntes per reforçar el
compromís amb el benestar de les persones, especialment d'aquelles que tenen més
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dificultats per desenvolupar una vida en plenitud dels drets i llibertats, així com sumar
esforços que contribueixin a enfortir la cohesió social de la ciutat.
BENEFICIARI: TAULA D'ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA
IMPORT: 89.500,00 euros
4. Exp. Núm.: 20200423
TIPOLOGIA: subvenció extraordinària
Projecte "LLUITA CONTRA L'ESTIGMA EN SALUT MENTAL A BARCELONA" amb la finalitat de
fomentar la lluita contra l'estigma i la discriminació que pateixen les persones amb problemes
de salut mental, fent que esdevinguin protagonistes del canvi, a través de les entitats i
organitzacions d'un mateix territori.
BENEFICIARI: OBERTAMENT, ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA LLUITA CONTRA L'ESTIGMA EN
SALUT MENTAL
IMPORT: 40.000,00 euros
5. Exp. Núm.: 20200460
TIPOLOGIA: subvenció extraordinària
Projecte "L'ALTRE FESTIVAL INTERNACIONAL D'ARTS ESCÊNIQUES I SALUT MENTAL
MILLORA DE LA SALUT MENTAL" amb la finalitat de promoure les arts escèniques i activitats
culturals per a part de les persones que tinguin diagnosticada una malaltia mental; acostar a
la ciutadania la realitat de la malaltia mental des d'una vessant positiva i integradora; la
creació, promoció, divulgació, intercanvi i distribució de les arts escèniques i audiovisuals,
especialment les relacionades amb projectes de caràcter social.
BENEFICIARI: ASSOCIACIÓ SOCI CULTURAL L'ALTRE FESTIVAL
IMPORT: 40.000,00 euros
6. Exp. Núm.: 20200555
TIPOLOGIA: subvenció extraordinària
Projecte "Drets a l'Habitatge i a l'Energia: Empoderament Col·lectiu i Assessorament Jurídic
amb la finalitat d'oferir algunes respostes a persones i/o famílies que es trobin davant d'un
risc real de patir-lo, així com aquelles que poden perdre els drets al consum d'energia o
aigua.
BENEFICIARI: ASSOCIACIÓ OBSERVATORI DRETS ECONÒMICS SOCIALS I CULTURALS
(DESC)
IMPORT: 324.600,00
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7. Exp. Núm.: 20200482
TIPOLOGIA: subvenció nominativa
Projecte "ABORDATGE DE LES CONSEQÜÈNCIES SOCIALS I ECONÒMIQUES DE LA
PÀNDEMIA" amb la finalitat de fomentar la cohesió i la reducció de les desigualtats socials
mitjançant el reconeixement i la promoció de l'exercici dels drets socials i de ciutadania, que
les persones estiguin informades de les prestacions i serveis que tenen al seu abast per a
garantir els seus drets socials , i poder influir en les polítiques públiques que es desenvolupin
per a poder donar resposta a les situacions de vulnerabilitat i d'exclusió social i enfortir la
capacitat d'acció del sector social.
BENEFICIARI: UNIO GENERAL DE TREBALLADORS (UGT)
IMPORT: 30.500,00
8. Exp. Núm.: 20200513
TIPOLOGIA: subvenció nominativa
Projecte "MILLORA DEL SISTEMA DE MEDIACIÓ MUNICIPAL I DEFINICIÓ D'UN SISTEMA
D'AVALUACIÓ PER DISSENYAR LES ACTUACIONS DE PREVENCIÓ EN EL MARC DEL SERVEI
D'ORIENTACIÓ JURÍDICA DE LA CIUTADANIA DE BARCELONA" amb la finalitat de
proporcionar-li un primer consell orientador, no directiu i gratuït, relatiu a qualsevol qüestió o
aspecte jurídic que se li plantegi.
BENEFICIARI: IL.LUSTRE COL.LEGI ADVOCATS BARCELONA (ICAB)
IMPORT: 50.000,00 euros
9. Exp. Núm.: Conveni 20XC0379
TIPOLOGIA: conveni de col·laboració
OBJECTE DEL CONVENI: Es planteja com a instrument d'articulació conjunta en el marc del
Consorci Sanitari de Barcelona d'un seguit de programes d'atenció inclosos en l'àmbit
d'actuació del CSB, complementaris a la cobertura CatSalut, d'interès municipal, enfocats a
proveir una atenció integral i a reforçar la lluita contra les desigualtats en salut en l'àmbit
comunitari
SUBSCRIPTOR: CONSORCI SANITARI DE BARCELONA
IMPORT: 836.588,24 euros
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10. Exp. Núm.: 20200355
TIPOLOGIA: subvenció nominativa
Projecte "EMPODERAMENT, ORGANITZACIÓ I REIVINDICACIÓ: PER LA DIGNIFICACIÓ DEL
TREBALL DE LA LLAR I LES CURES" amb la finalitat de mantenir una oferta estable de
formació i informació adreçada a les dones estrangeres que treballen en el sector del treball
de la llar i les cures i plantejar, conjuntament amb les entitats de dones immigrades, accions
per promoure la sensibilització social davant d'aquesta problemàtica i les actuacions polítiques
necessàries per dignificar el treball de la llar i les cures.
BENEFICIARI: COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA (CONC)
IMPORT: 30.500,00 euros
11. Exp. Núm.: 20200359
TIPOLOGIA: subvenció extraordinària
Projecte "Potenciant sinèrgies per afrontar els reptes per a la Justícia Global des de la
universitat: educació, recerca i acció", amb la finalitat de promoure col·laboracions i espais
compartits entre la universitat i actors ciutadans per afrontar els nous reptes de la Justícia
Global.
BENEFICIARI: FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UNIVERSITAT DE BARCELONA (FSUB)
IMPORT: 133.000,00 euros
12. Exp. Núm.: 20200517
TIPOLOGIA: subvenció nominativa
Projecte "PROGRAMES DE VOLUNTARIAT PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT PER PERSONES
EN SITUACIÓ DE FRAGILITAT A BARCELONA" amb la finalitat de promoure i millorar la salut
dels ciutadans de Barcelona amb especial atenció a les persones en situació de fragilitat.
BENEFICIARI: CREU ROJA ESPANYOLA A BARCELONA
IMPORT: 90.000,00 euros
13. Exp. Núm: 20200465
TIPOLOGIA: subvenció extraordinària
Projecte "Suport a persones amb desigualtat a l'accés als medicaments amb malaltia crònica i
situació de major vulnerabilitat econòmica i social i amb possibilitat de rebre acompanyament
personalitzat", amb la finalitat de possibilitar una vida sana i segura, i reduir l'impacte de la
crisi econòmica en els sectors més vulnerables dels ciutadans de Barcelona que a més
pateixen algun problema de salut, ajudant a reduir les desigualtats en salut de la ciutat.
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BENEFICIARI: CREU ROJA ESPANYOLA A BARCELONA
IMPORT: 55.000,00 euros
14. EXPEDIENT: 20160244
TIPOLOGIA: Contracte de serveis : continuïtat del servei
FINALITAT: procedir a: la pròrroga fins que no s'adjudiqui el nou contracte, actualment en
licitació, el termini de proposició d'ofertes finalitza el dia 18 de gener de 2021.
Termini de pròrroga: per un període de 6 mesos, o formalització del nou contracte, a comptar
des del 25 de desembre de 2021 fins al 24 de juny de 2021, per un import de 75.889,56 €,
IVA exclòs.
TERCER: ESTRATÈGIES DE QUALITAT URBANA, SL
IMPORT: 75.889,56 euros (IVA exclòs)
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