INFORME TÈCNIC PER LA TRAMITACIÓ D’EMERGÈNCIA DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEIS
D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA INTEGRAL DEL CRAB LLAR D’OPORTUNITATS, PER A JOVES
DE 18 A 23 ANYS D´EDAT QUE ES TROBEN EN SITUACIÓ DE SENSELLARISME A L´EQUIPAMENT
UBICAT AL C/SALDES I FERRER, Nº 60 DE BARCELONA, A CÀRREC DE LA FUNDACIÓ DE LA
SANTA CREU PER DONAR COBERTURA CONTRACTUAL A L’IMPÀS FINS A LA FORMALITZACIÓ
DE LA LICITACIÓ PER RECONDUIR A LA CONTRACTACIÓ ORDINÀRIA LA PRESTACIÓ DEL
SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA INTEGRAL DEL CRAB LLAR D’OPORTUNITATS
A la ciutat de Barcelona, l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), com a organisme autònom local,
té com a finalitat impulsar, organitzar, gestionar i articular, internament i externament, el procés de
prestació dels serveis socials de responsabilitat municipal adreçats a la ciutadania. I, en aquest sentit,
és competent per a la gestió i contractació de serveis adreçats a persones en situació de vulnerabilitat,
sense llar, contemplats com a serveis socials bàsics segons la Llei 12/2007,d’11 d’octubre, de serveis
socials, que configura un sistema de serveis socials que s’articula a partir de la Cartera de Serveis Socials
que determina a Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.
El servei d´acolliment d’atencions bàsiques Llar d’Oportunitats apareixen a la cartera de serveis socials
com a un recurs residencial, amb l´objectiu d´atendre les necessitats d´inclusió residencial, en aquest
cas per a joves entre 18 i 23 anys que es troben en situació de sensellarisme. Aquests equipaments es
destinen a atendre de manera transitòria, persones en risc d’exclusió social i ateses pels serveis socials.
El CRAB Llar d’Oportunitats reforça les polítiques d’habitatge de la ciutat dins el marc del Pla de Lluita
Contra el Sensellarisme, on es posa de rellevància les prioritats per desenvolupar polítiques de provisió
d’habitatge, millorar la situació de les persones sense llar, trencar amb els estigmes de les persones
sense sostre i garantir l´accés a drets. El serveis d’intervenció socioeducativa integral de l’equipament és
una part essencial per al funcionament del centre donada les característiques de les persones usuàries.
La contractació del servei s’emmarca dins el conjunt de línies estratègiques, objectius i compromisos
d’acció del Pla de lluita contra el sensellarisme de Barcelona 2016-2020, vigent encara, i que fixa un
seguit d’objectius amb relació directa amb la lluita contra el sensellarisme. Entre ells destaquen el fer
front a l’exclusió habitacional dels col·lectius més vulnerables, d’assegurar els mínims vitals a tota la
població i d’articular uns serveis socials bàsics d’atenció integral prioritzant l’autonomia personal:
-

Prioritzar l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i persones en situació de dependència.

-

Donar resposta a la manca d’habitatge social i desnonaments.

-

Donar cobertura a les necessitats bàsiques i accés a l’habitatge social dels col·lectius més
vulnerables

Donada la situació d’emergència residencial que pateix la ciutat de Barcelona que afecta de manera
especialment greu a les persones que estan en situació de sense llar, el serveis d’intervenció
socioeducativa integral del CRAB Llar d’Oportunitats es tracta d’un servei bàsic i essencial que
implicarà la provisió d’un espai protegit on construir vincles afectius, generar ponts d’unió, de
confiança, rebre el reconeixement necessari per créixer com a persona i impulsar la inserció dels
usuaris.
Per aquesta raó, en ser un servei fonamental inherent a la necessitat de seguir prestant el servei en
quant és un servei d’atenció directa a les persones vulnerables en risc d’exclusió, vinculat a les
necessitats peremptòries d’aquest sector de la població i, per aquest motiu, aquestes necessitats no

han de poder quedar desateses en l’impàs de la formalització de la licitació per reconduir a la
contractació ordinària la prestació del serveis d’intervenció socioeducativa integral del CRAB Llar
d’Oportunitats.
Per una part, el Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre de 2020, per el qual es declara l’estat d’alarma
fins el 9 de maig de 2021 per contenir la propagació d’infeccions causades per el SARS-CoV-2 va
finalitzar. L’emergència COVID en l’àmbit dels serveis socials no va acabar amb la finalització de l’estat
d’alarma, sinó que ha continuat activada d’acord amb l’evolució de la pandèmia. L’IMSS per donar
resposta a les necessitats generades per la gestió de la COVID-19 en cada moment, ha hagut de posar en
marxa el servei d’atenció sanitària i educativa del CRAB Llar d’Oportunitats, esdevenint del tot necessari
continuar prestant aquest servei d’allotjament i atenció per a persones sense llar.
L’evolució de la pandèmia ha estat imprevisible per totes les administracions públiques. Sobre tot
aquelles que tenen competència en serveis socials i que gestionen una part dels sistemes de l’estat del
benestar conjuntament amb la seguretat social, el sistema de salut, el sistema d’educació, les polítiques
per a l’ocupació, les polítiques d’habitatge i altres actuacions públiques. Els serveis socials són el conjunt
d’intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant
atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les
capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones. Totes aquestes
administracions públiques arreu de tot l’estat espanyol ens hem hagut d’anar adaptant a les
necessitats que se’ns han anat plantejant en cada moment concret.
Amb el finalització de l’estat d’alarma i de la normativa aprovada relativa a la contractació ens remetem
a l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) que
contempla la contractació amb tramitació d’emergència quan l’Administració hagi d’actuar de manera
immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin greu perill o de necessitats
que afectin a la defensa nacional, com és el cas en el que ens trobem actualment.
A dia d’avui, el Departament d’Atenció a persones sense llar o en situació d’exclusió residencial està
redactant el plec de prescripcions tècniques de la futura licitació delimitant les necessitats i els requisits
per ajustar i establir les condicions que han de regular la definició del servei, així com ajustar el
funcionament que sorgeix en el marc de la situació d´emergència social conseqüència de la pandèmia i
estat d´alarma viscuda en el darrer any. Cal doncs adaptar l´actual funcionament als criteris establerts
en els serveis residencials municipals dissenyats per atendre situacions de sensellarisme. Paral·lelament,
des de la Direcció de serveis d´administració de l´IMSS s´està treballant en de la determinació de les
dades econòmiques pertinents per la licitació de referència. La complexitat del projecte amb el trasllat
del recurs i la regulació interna de funcionament del mateix dificulta l’elaboració de les dades
econòmiques i requereix d’una anàlisi exhaustiva que es troba en la fase final de concreció.
Durant el tercer trimestre de l’any 2021 es preveu que comenci el procediment de licitació i fins el 1 de
gener de 2022 no es preveu que es pugui iniciar la seva execució com un servei que s´executi en el marc
d´una contractació ordinària. Per la naturalesa del servei en ser un servei bàsic i fonamental cal
garantir a través del contracte d´emergència, la continuïtat assistencial. Aquest recurs s´adreça a joves
en situació de greu exclusió social i residencial, que no disposen de vincles ni suport social en ser
majoritàriament procedents de països del Magrib, que han patit el procés migratori amb els impactes
emocionals i sanitaris que els acompanyen i que requereixen de la provisió d’un espai protegit on amb
l´acompanyament socioeducatiu de professionals experts puguin construir vincles afectius, generar
ponts d’unió, de confiança, rebre el reconeixement necessari per créixer com a persona i impulsar la
inserció dels usuaris. La no disponibilitat del servei comportaria un impacte social i personal (vida a

carrer, deteriorament físic i psíquic, consums, conductes disruptives i delictives) de difícil reconducció
i atenció amb la perspectiva d´inclusió.
Des del Departament d’Atenció a persones sense llar o en situació d’exclusió residencial posem de
manifest la ferma necessitat de seguir prestant el servei mitjançant la tramitació d’emergència prevista
a l’article 120 de la LCSP des de l’1 d’octubre de 2021 fins el 31 de desembre de 2021, l’impàs fins a la
reconducció a la contractació ordinària de la prestació dels serveis d’atenció integral del CRAB Llar
d’Oportunitats.
El Tribunal de Comptes en el seu informe número 1.279, de 29 d’octubre de 2018 sobre la Fiscalització
de la contractació celebrada en 2014 pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i els seus
organismes dependents, i la seva execució fins a 2017. Aquest Tribunal entén que atès que la tramitació
d'emergència és una “tramitació excepcional ha d'utilitzar-se amb un criteri molt restrictiu, quan sigui
indispensable per a fer front a un esdeveniment imprevisible per a l'òrgan de contractació, que revista
una extraordinària gravetat i la solució de la qual no pugui aconseguir-se mitjançant algun dels
restants procediments previstos en la Llei (...)”.
L’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació adscrit al Ministeri d’Hisenda en el
seu informe especial de supervisió dels contractes tramitats per via d’emergència de març de 2021 en la
conclusió número 9 respecte a la causa i justificació remarca que “No obstant això, i malgrat existir tal
declaració, ha de justificar-se per cada òrgan de contractació la vinculació de l'objecte del contracte amb
la situació provocada pel COVID-19, de tal forma que pugui acreditar-se i raonar-se que existeix una
relació de causa-efecte entre la situació provocada per la COVID-19 i la necessitat sorgida i que es veu
coberta pel contracte tramitat per via d'emergència.”
La relació de causa-efecte entre la situació provocada per la COVID-19 i la necessitat sorgida respecte al
servei d’atenció sanitària i educativa del CRAB Llar d’Oportunitats és explicita i manifesta ja que
constitueix un servei essencial inherent i clau per solucionar la necessitat de seguir prestant el servei
en quant és un servei d’atenció directa a joves vulnerables en risc d’exclusió, vinculat a les necessitats
peremptòries d’aquest sector de la població i, necessitats que no poden quedar desateses.
A més, la diligència de l’òrgan de contractació és notòria ja que és conscient del paper transcendental
que ocupa el servei objecte de la gestió del servei d’atenció sanitària i educativa del CRAB Llar
d’Oportunitats i per aquest motiu des de l’IMSS s’està posant tots els mitjans materials que tenim a
l’abast per reconduir aquest servei a la contractació ordinària que englobi tots els serveis que cal
prestar als joves en aquest recurs.
El desglossament dels serveis pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2021 fins el 31 de desembre de
2021, que es contractarà per emergència per donar cobertura contractual a l’impàs fins a la
formalització de la licitació per reconduir a la contractació ordinària la prestació del serveis d’intervenció
socioeducativa integral del CRAB llar d’oportunitats, per a 40 joves en situació de greu vulnerabilitat
social i vida a carrer. La proposta econòmica del funcionament de l’equipament pel temps indicat es
presentarà en un document adjunt on es farà referència als costos fixes i variables dels mesos que
durarà el contracte d’emergència de referència. Queda acreditat que els costos fixes i variables
s’ajusten a preus de mercat.
La tramitació del contracte s’ha vist afectada per la gestió dels expedients de contractació com a
conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma, la suspensió i interrupció de terminis administratius,

així com per l’important volum de contractació d’emergència a tramitar per fer front a la situació
generada per la crisi sanitària.
Per això, i atès que l’IMSS no disposa de suficients mitjans personals, tècnics i materials, és necessària la
contractació servei d’atenció sanitària i educativa CRAB Llar d’Oportunitats, a favor de l’ASSOCIACIÓ
SUPERACCIÓ amb NIF G65935280, per un import de 329.693,74€ IVA inclòs (segons pressupost núm.
P2102 de data 22 de setembre de 2021) des del dia 1 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de
2021, el temps estrictament necessari per donar cobertura contractual a l’impàs fins a la formalització
de la licitació per reconduir a la contractació ordinària la prestació del serveis d’intervenció
socioeducativa integral del CRAB llar d’oportunitats, que integri tots els serveis necessaris per a poder
atendre les necessitats dels 40 joves en situació de greu vulnerabilitat social i vida a carrer.
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