Exp. CONT Emergència 2020-5E

Vist l’informe que consta a l’expedient acreditant la situació inajornable provocada pels
efecte del COVID-19, i per tal d'assegurar i garantir la contenció de la malaltia, la prevenció
dels contagis i la salut de la població, especialment entre les persones més vulnerables,
resultant del tot necessari procedir per emergència a la contractació dels serveis descrits
per al 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, es proposa l’execució
dels treballs indicats per l’import fixat.

Carme Borrell i Thió
Gerenta de l’ASPB
Barcelona, 24 de desembre de 2020

De conformitat amb l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, 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, 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 seguint els criteris establerts a 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, que dona compliment a la Resolució
SLT/1746/2020, de 17 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic, i d’acord amb la Disposició Transitòria
del Decret Llei 26/2020, de 23 de juny de Mesures extraordinàries en matèria sanitària i
administrativa, d’acord amb les facultats que m’han estat atribuïdes, aprovo la següent
ORDRE:
Primer.- Declarar la tramitació d’emergència per a la contractació dels treballs consistents
en el 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.
Segon.- Ordenar a l’entitat Fundació Pere Tarrés, amb CIF núm. R-5800395-E que realitzi
els treballs descrits a fi de dur a terme el 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, ubicat al carrer Numància 149-151, per l’import màxim de 1.545.775,00, IVA
inclòs, essent l’import net de 1.277.500 €, més la quantitat de 268.275€. corresponent al
21% d’IVA, amb càrrec al pressupost del Servei de Prevenció i Atenció a les
Drogodependències, Capítol II, de l’any 2021.
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Tercer.- Establir que s’iniciïn les prestacions immediatament a 1 de gener de 2021, tenint
en compte els següents requisits:
•

•

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
o

o
o

Durada: 1 any, condicionat a l’evolució de les circumstàncies de la crisi
originada per la situació sanitària.
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.
L’entitat adjudicatària presentarà mensualment la documentació
acreditativa en relació a l’execució del contracte que l’ASPB li requereixi.
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 .

Quart.- Procedir al pagament dels treballs d’acord amb les factures que presenti l’empresa
contractista i prèvia la seva comprovació i recepció.
Cinquè.- Comunicar aquesta ordre de forma immediata al contractista per a la seva
execució sense demora.

Gemma Tarafa Orpinell
Presidenta ASPB
Barcelona, 24 de desembre de 2020
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