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INFORME JUSTIFICATIU DE LA TRAMITACIÓ URGENT PER LICITAR EL CONTRACTE
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACOMPANYAMENT A LA VÍCTIMA DEL
DELICTE EN SEU JUDICIAL

El 27 d’abril de 2015 es va aprovar la Llei 4/2015, de l’Estatut de la Víctima del Delicte, que
va entrar en vigor el 28 d’octubre de 2015.
El Servei d’Acompanyament a la Víctima del Delicte va posar-se en marxa el mes d’abril de
2018 i la seva acollida tant per part dels òrgans judicials com de les persones que són
ateses pel servei és molt ben valorada, ja que permet a les persones perjudicades pel
delicte afrontar el procés judicial amb una major seguretat i serenor.
Actualment el servei està cobert per un contracte de servei fins al 31 d’agost de 2020.
El Pla de Govern de la XII legislatura de 25 de setembre de 2018 estableix en el seu eix
tercer la voluntat d’erradicar totes les formes de violència masclista que malmeten la vida de
les dones. En aquest sentit, estableix com a objectiu l ’“abordatge de la prevenció de les
situacions de risc, l’atenció d'urgència i l’acompanyament de les dones i dels seus fills
víctimes de violència masclista”. Així mateix, en relació amb l’àmbit de Justícia aposta per
una “atenció integral a les víctimes, amb la implementació de criteris professionals i ètics
que tinguin en compte la diversitat de gènere, cultural i social”.
En aquest context, se situen dos dels programes de les OAVD, objecte d’aquesta proposta
de contractació: el programa d’acompanyament a judici i el programa d’atenció a les
víctimes en el moment de les guàrdies dels jutjats competents en matèria de violència sobre
la dona. Es proposa que siguin funcions delegades, mitjançant un contracte de servei amb
una entitat o empresa que desenvolupi ambdós programes i que abasti tota la planta judicial
de Catalunya, per tal que, d’una banda, poder garantir que es pot fer l’acompanyament en
l’acte de judici oral de manera generalitzada i equitativa a totes les seus judicials i a l’abast
de totes les persones que han d’assistir en qualitat de víctimes a l’acte de judici, sempre i
quan, vulguin exercir aquest dret; i de l’altra, poder d’oferir i garantir una primera atenció
presencial en els jutjats especialitzats en violència sobre la dona a tot el territori català i en
totes les franges horàries de les guàrdies.
Continua existint un alt grau de dificultat per oferir el servei amb personal propi de manera
equitativa a totes les víctimes que s’adrecen al jutjat donada la dispersió territorial dels
diferents òrgans judicials així com per les diferents franges horàries en que es distribueixen
els serveis de guàrdia. La manca de continuïtat en el servei comportaria la impossibilitat de
continuar garantint un servei d’acompanyament a la víctima de qualitat i, per tant, ens
situaria en una posició de manca de possibilitats d’atendre a les necessitats de les víctimes
i, encara pitjor, ens impossibilitaria la garantia d’alguns dels drets que la Llei de l’Estatut de
la víctima reconeixen.
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L’augment continuat del nombre de persones ateses des de les Oficines d’Atenció a la
víctima del delicte, dificulta que es pugi prestar de forma adequada tots els serveis i
programes que tenen encomanats per mandat i en detriment d’un servei de qualitat i d’abast
a tota la ciutadania, que no permet alhora, identificar altres situacions en els que és
necessari la intervenció i atenció a la víctima.
Cal portar a terme aquesta actuació de la manera més urgent possible, per tal d’evitar una
situació de discriminació efectiva entre ciutadanes i ciutadans de Catalunya que disposen
d’una cartera de serveis complerta (els residents a les ciutats i/o comarques on es troben
ubicades les 5 Oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte) i la resta. No actuar amb aquesta
celeritat suposaria retornar a una situació de manca de cohesió territorial.
Per últim, donat que es tracta d’un expedient de tramitació harmonitzada, i atès el còmput de
terminis que es deriven de la publicació de la licitació als diaris oficials és molt dilatada en el
temps, fa difícil que amb una tramitació ordinària poder formalitzar el corresponent contracte
per tal que l’inici de l’execució sigui l’1 de setembre de 2020.
Tal i com estableix l’article 119 de la Llei 7/2019, de 8 de novembre, de la Llei de contractes
del sector públic, “Poden ser objecte de tramitació urgent els expedients corresponents als
contractes la subscripció dels quals respongui a una necessitat inajornable o l’adjudicació
dels quals s’hagi d’accelerar per raons d’interès públic”.

Per tot això,
PROPOSO:
La tramitació urgent per a la contractació del servei d’acompanyament a la víctima del
delicte d’acord amb el que disposa l’article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
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