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INFORME DE DESISTIMENT DEL CONTRACTE DE “SERVEI DE GESTIÓ DELS
ESPAIS FAMILIARS I CENTRES OBERTS DE SANT MARTÍ I LES CORTS” amb
mesures de contractació pública sostenible
Departament d’atenció Família i Infància
Num contracte: 19000146

El present
Sant Martí
mitjançant
novembre,

contracte té per objecte la gestió dels “Espais familiars i Centres oberts de
i Les Corts” de l´Institut Municipal de Serveis Socials (en endavant IMSS),
un contracte de serveis, d’acord amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de
de contractes del sector públic.

Es configura com el servei de l’IMSS dirigit a:


Proporcionar atenció socioeducativa a tots els infants i adolescents en situació de
risc, afavorint el seu desenvolupament personal i la seva integració social, així
com l’adquisició d’aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les
situacions de risc i compensat dèficits socioeducatius.



Atendre la primera infància i les seves famílies, oferint a les famílies eines per
acompanyar en la criança dels 0 als 3 anys.



Ampliar la resposta en la prestació de serveis que formen part de la xarxa
d'utilització pública de la ciutat, en els programes de prevenció i atenció de la
primera infància i les seves famílies i d'atenció socioeducativa de l’ infància i
l’adolescència en situació de risc social.

Motiu del desistiment:
Vist el recurs presentat pel Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
(CEESC) el passat 26 de juliol de 2019, s’ha detectat que existeix un error no corregible
en relació a les ràtios i titulacions professionals, requerides el en plec de prestacions
tècniques del contracte 19000146.
D’acord amb el 142/2010, d’11 octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis socials
2010-2011 amb vigència prorrogada per la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos
de la Generalitat de Catalunya per al 2017, on s’indica que els perfils professionals i les
ràtios no poden ser inferiors a 2 educadors/es socials o 1 educador/a social i 1
integrador/a social per cada 20 infants.
L’error es centra en l’apartat 9.5.3.2.2 del Plec de prescripcions tècniques que fa
referència al Perfil professional del servei educatiu i servei suport educatiu de Centre
obert.
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Es requereix doncs, una rectificació en la definició de perfils professionals del servei
educatiu de Centres Obert.
Per aquest motiu, sol·licito el desistiment i l’inici dels tràmits oportuns per tal de poder
reiniciar un nou expedient de contractació que permeti modificar l’error detectat i
emprendre un nou procediment de manera correcte.
Pel que fa l’al·legació del perfil professional del Servei d’Espais Familiars, aquest no està
regulat per l’actual Cartera de Serveis i per tant les figures professionals no estan
delimitades exclusivament a la titulació d’educació social. No obstant, es procedirà a la
revisió del personal d’aquest servei.

Claudia Raya Ruiz
Cap Departament atenció Família i Infància

Barcelona, 12 d’agost 2019
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Claudia Raya Ruiz el dia 13/08/2019 a les 12:24, que informa.

