Direcció de Promoció de la Salut
Servei de Prevenció i Atenció a les Drogodependències

Informe per l’ordre d’emergència amb l’objecte de contractar els serveis
d’allotjament i alimentació del dispositiu de primera acollida (“alberg”) per a
persones sense llar amb addicions

Objecte :

Servei d’allotjament i alimentació de l’alberg per a persones sense llar
amb addiccions

Import base licitació:

1.545.775,00 € (IVA inclòs)

Tipus de contracte:

Servei

CPV:

55100000-1-- Serveis d’hostaleria

Descripció de l’objecte del contracte
La pandèmia de la COVID-19 va ser declarada el mes de març de 2020. L’Agència de Salut
Pública de Barcelona (en endavant ASPB), autoritat sanitària de la ciutat i responsable de
la vigilància i control de les malalties transmissibles, va ser declarada “servei essencial”
per part de l’Ajuntament de Barcelona.
La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d'excepcionalitat en molts sectors,
fet que requereix un desplegament continu de mesures extraordinàries per protegir la
salut i seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar els sistemes
sanitaris i sociosanitaris. Els indicadors epidemiològics actuals han comportat que es dicti
pel Govern estatal el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, que declara l’estat d’alarma
per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2 i, així mateix, per part
de la Generalitat de Catalunya, el Decret 127/2020, de 25 d'octubre, per a l'adopció de
les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l'estat
d'alarma davant la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i les
conseqüents resolucions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a
l’adopció de mesures de contenció del brot epidèmic, vigents fins a l’actualitat.
Arrel de la situació d’excepcionalitat i urgència provocada per la crisi sanitària de la COVID19, existeix una necessitat urgent i inajornable de procedir a la prestació dels serveis
d’allotjament, manutenció, atenció social i sanitària per a persones sense llar. Moltes de
les persones en aquesta situació de vulnerabilitat, tant social com a sanitària, tenen
problemes d’addiccions, i moltes d’elles presenten patologia dual.
Per aquest motiu, des de l’Institut Municipal de Serveis Socials (en endavant IMSS), es va
valorar, que en aquesta situació de crisi sanitària calia oferir un espai específic d’atenció a
les persones que tenen addiccions i que pernocten a la via pública, ja que es requereix un
tracte específic i diferenciat. Amb aquest propòsit, l’IMSS, va contractar mitjançant ordre
d’emergència els serveis d’hostaleria per a l’allotjament i manutenció de persones sense
llar i amb addiccions. El contracte, que es va iniciar a l’abril i actualment vigent fins el 31
de desembre de 2020, ha estat coordinat per l’IMSS amb el suport de l’ASPB, atès que,
dins de les competències de l’ASPB, es troba l’atenció als drogodependents, que es realitza
concretament des del Servei d’Atenció i Prevenció a les Drogodependències (en endavant
SEPAD).
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És dins el marc de la competència esmentada, que l’ASPB realitza la prestació de serveis
d’atenció a les drogodependències, amb la gestió de recursos ambulatoris, de reducció de
risc, mòbils, i residencials. En aquest sentit, l’IMSS de l’Ajuntament de Barcelona, ha
valorat més adient que sigui l’ASPB, amb l’expertesa de la gestió de l’atenció a les
drogodependències duta a terme llargament a la ciutat pel SEPAD, qui contracti també els
serveis d’hostaleria per a l’allotjament i manutenció de les persones usuàries del recurs
abans esmentat, a partir del proper 1 de gener de 2021.
Per tot l’anterior, es requereix la implicació del SEPAD de l’ASPB amb l’objectiu de donar
suport a la necessitat de la ciutat de donar continuïtat a la contractació dels serveis
d’hostaleria per a l’allotjament i manutenció de les persones usuàries del centre de primera
acollida per a persones sense llar amb addiccions, que de forma extraordinària i urgent es
va obrir a la ciutat el 3 d’abril de 2020, atès que les circumstàncies excepcionals de crisi
sanitària i social que la van originar continuen existint.
En conseqüència, a fi d’atendre aquesta situació inajornable provocada pels efectes del
COVID-19, resulta del tot necessari procedir per emergència a la contractació dels serveis
d’hostaleria per a l’allotjament i manutenció de les persones usuàries del centre de primera
acollida per a persones sense llar i amb addiccions, a l’alberg de la Fundació Pere Tarrés,
ubicat a carrer Numància 149-151,

Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte
De conformitat amb l’exposat anteriorment, la contractació dels treballs objecte d’aquesta
proposta són necessaris per tal d’oferir els serveis per a l’allotjament i manutenció de les
persones usuàries del servei d’atenció en règim de 24 hores a persones que no tenen llar,
tenen addicions i incloent els serveis de prevenció i atenció a la infecció per SARS-Cov2,
per assegurar i garantir el control de la malaltia, la prevenció dels contagis i, per tant, la
salut de la població. La afectació del virus SARS-Cov2 en persones sense llar implica un
increment dels riscos en la pròpia persona però sobre tot poden tenir un important impacte
comunitari.
En aquest sentit, i de conformitat amb l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic (LCSP), s’estableix que l’Administració podrà actuar de
manera immediata en el supòsit de situacions de greu perill mitjançant el procediment
d’emergència per a la qual cosa podrà ordenar l’execució d’allò que sigui necessari per
solucionar o pal·liar la situació produïda contractant el lliurament del seu objecte en la seva
totalitat o de forma parcial, sense subjecció als requisits formals establerts a la LCSP.
Així mateix, resulta d’aplicació la Instrucció de la gerent municipal, de 23 de juliol, relativa
a la contractació per emergència per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19, i que dona compliment a la Resolució SLT/1746/2020 per la qual s'adopten
mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic.
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Els béns i serveis sotmesos a aquesta instrucció que poden ser objecte de contractació
d’emergència són, entre d’altres: Serveis d’allotjaments, dietes, assistència domiciliaria,
aquells vinculats a serveis i equipaments d’atenció social bàsica i especialitzada de gestió
municipal, o qualsevol necessitat d’usuaris i usuàries de serveis socials i/o educatius la
finalitat de la qual sigui prevenir contagis o minimitzar els efectes del virus.
Atès que l’objecte de la present contractació es donar continuïtat al serveis
d’hostaleria/alberg per a l’allotjament i manutenció de les persones usuàries d’un recurs
d’atenció social i sanitària a persones sense llar i amb addiccions, posat en marxa al mes
d’abril per l’IMSS de l’Ajuntament de Barcelona, i atès que el canvi d’empresa prestadora
dels serveis d’allotjament i manutenció del recurs podria ser contraproduent per a la
prestació i execució del servei dins del marc de crisi sanitària actual, en el present
procediment per emergència, no s’ha considerat adient sol·licitar tres pressupostos. En
aquest sentit, s’ha sol·licitat el corresponent pressupost a l’entitat que actualment presta
el serveis de l’alberg.

El pressupost, que s’adjunta, presentat per la Fundació Pere Tarrés, la mateixa que ha
proporcionat aquest servei en els mesos de 2020 (abril-desembre), es considera
correctament ajustat als serveis sol·licitats.

L’entitat manifesta, a través de la corresponent Declaració Responsable, que compleix
amb l’adequada solvència, que no està incursa en prohibició de contractar amb
l’Administració segons l’art. 71 de la LCSP, que no realitza operacions financeres en
paradisos fiscals considerades delictives, i que es troba al corrent en les seves obligacions
tributàries amb l’Agència Tributària de l’Estat, l’Agència Tributària de Catalunya i en les
seves obligacions amb la Seguretat Social.
Condicions de l’ordre


Descripció del servei:
o Allotjament en règim de pensió completa de 70 places. Les quals podran
ser ampliades segons necessitats i sempre de mutu acord.
o Les 70 places s’entenen garantides i abonades tant si s’ocupen com si
eventualment queden lliures al llarg del període inicialment fixat.
o Gestió de l’ocupació.
o Pensió completa.
o Manteniment de l’edifici.
o El preu no inclou: atenció a les persones allotjades, infermeria, vigilància,
neteja, ni bugaderia.



Condicions del servei:
o

Durada: 1 any, condicionat a l’evolució de les circumstàncies de la crisi
originada per la situació sanitària.
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o

o
o

Es farà seguiment de la contractació des de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona, directament des de la Direcció de Promoció de la Salut – Servei
de Prevenció i Atenció a les Drogodependències, en coordinació amb l’Àrea
de Drets Socials - Departament dels Serveis d’Urgències i Emergències
Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic, de l’Institut Municipal de Serveis
Socials - Ajuntament de Barcelona.
Termini d’execució: abans d’un mes a comptar des de l’endemà de la data
en què han estat ordenats.
Facturació: mensual.



Qualsevol desviació dels costos reals sobre els previstos serà tractat en un grup de
treball que comptarà amb la participació de l’ASPB, ABD i la Fundació Pere Tarrés i
ABD i que vetllarà per limitar les demandes de serveis als pressupostos acceptats
per l'ASPB o en cas contrari articular els tràmits i informes necessaris per ampliar
el contracte si escau.



L’acord podrà quedar resolt per qualsevol de les partes de forma anticipada, sempre
que aquesta voluntat es comuniqui de forma fefaent amb una antelació mínima de
tres mesos a la data en que es vulgui donar per finalitzat.



L’ordre podrà ser comunicada verbalment, per correu electrònic o qualsevol altre
forma on quedi constància dels treballs que s’ordenen executar, així com del
justificant de recepció de l’esmentada ordre.

Proposta
Per tot això, proposo que s’ordeni la declaració d’emergència per a l’execució dels treballs
del servei d’hostaleria per a l’allotjament i manutenció de les persones usuàries d’un centre
de primera acollida, per a persones sense llar amb addiccions a l’entitat Fundació Pere
Tarrés, mb CIF núm. R-5800395-E, per un import que s’ajusta al preu general de mercat
de 1.277.500 € més el 21% d’IVA (total amb IVA: 1.545.775,00 euros incloent IVA), amb
càrrec al pressupost del Servei de Prevenció i Atenció a les Drogodependències, Capítol II,
de l’any 2021 (programa 31130; codi econòmic 22799; PGC 6292000009; i, projecte
S.014.70019.001).
Barcelona, 23 de desembre de 2020

Maribel Pasarín Rua
Directora de Promoció de la Salut
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