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INFORME JUSTIFICATIU DE NO DISPOSICIÓ DE MITJANS PROPIS

D’acord amb l’article 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, cal justificar adequadament la insuficiència de mitjans propis de l’Administració per
dur a terme el contracte de serveis.
El Servei d’acompanyament a la víctima del delicte en seu judicial (SAVD) estén la seva
actuació als 49 partits judicials de Catalunya i per tal de donar cobertura a tot el territori és
necessària la constitució d’un equip de 45 professionals addicionals als que conformen les
Oficines d’atenció a la víctima del delicte que es troben ubicades a les capitals de les
províncies de Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona i Tortosa a Terres de l’Ebre.
Els diferents equips d’acompanyament a la víctima es troben repartits en tots els partits
judicials del territori català. Aquesta distribució pretén que el servei sigui accessible de forma
igualitària per a totes les persones que són o han estat víctimes del delicte.
Així mateix, cal tenir en compte que el volum de demandes d’acompanyament, tant en el
moment de la compareixença a la guàrdia en casos de violència de gènere com en el
moment en què es realitza el judici oral, ha anat augmentant des de la seva posada en
marxa, fet aquest que fa valorar la necessitat de la continuació del servei.
Els equips professionals de les Oficines d’atenció a la víctima del delicte resulten del tot
insuficients per poder donar resposta a aquesta demanda que, alhora, resulta ser un dret
que reconeix la Llei de l’Estatut de la víctima del delicte.
En definitiva, existeix 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 reconeguts per la
Llei de l’Estatut de la víctima.
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