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INFORME TÈCNIC PER LA TRAMITACIÓ D’EMERGÈNCIA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
D´ATENCIÓ NOCTURNA PER A HOMES EN SITUACIÓ DE SENSELLARISME A L’EQUIPAMENT
D’EMERGÈNCIA UBICAT A L´ESPAI RESIDÈNCIA ERASMUS GRÀCIA, PREVISTA EN LA
DISPOSICIÓ SEGONA DEL DECRET D’ALCALDIA S1/D/2020-990 DE 17 DE NOVEMBRE, PEL
QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES ESPECÍFIQUES DE CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA PER A
L’INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS (IMSS)
Per Decret de l’Alcaldia de data 11 de març de 2020 es va aprovar la contractació per
emergència de determinats béns i serveis per evitar i pal·liar els efectes provocats pel
coronavirus SARS-CoV-2, així també com les seves possibles mutacions.
Per Reial decret 463/2020, de 14 de març es va declarar l’estat d’alarma, a conseqüència de la
ràpida i massiva propagació del coronavirus SARS-CoV-2 (causant de la malaltia COVID-19).
Una vegada establertes les mesures de prevenció i control de la propagació es va iniciar un
procés de reducció gradual de les mesures extraordinàries de restricció de la mobilitat i del
contacte social i en general de les activitats econòmiques. Aquest procés conegut com a
desescalada es va iniciar mitjançant acord del Govern de l’Estat de data 28 d'abril de 2020 amb
l’aprovació del Pla per a la transició a una nova normalitat, dividit en fases graduals fins a la
finalització de l’estat d’alarma.
El Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada
per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya, va deixar sense efecte
a Catalunya les mesures derivades de la declaració de l’estat d’alarma, d’acord amb la previsió
del l’article 5 del Reial Decret 555/2020, de 5 de juny, amb data 18 de juny.
No obstant això, a principis del mes de juliol s’ha produït un increment molt important en el
contagi en determinats municipis que ha provocat un ràpid augment de contagis; per aquesta
raó el Govern de la Generalitat mitjançant Resolució SLT/1746/2020, de 17 de juliol, ha
adoptat mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic en
diversos municipis, inclosa la ciutat de Barcelona i aquesta nova situació requereix que
l’Ajuntament i totes les seves entitats vinculades es dotin de determinats béns i serveis que
garanteixin una ràpida resposta a les diferents necessitats higièniques, sanitàries i de logística
que siguin necessàries per contenir aquest brot tot i que no s’havia declarat un nou estat
d’alarma.
Amb aquesta finalitat, s’ha dictat per part de la Gerent municipal la Instrucció de 23 de juliol,
relativa a la contractació per emergència per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de COVID-19 un cop finalitzat l’estat d’alarma, per a serveis o subministraments
imprescindibles per atendre les necessitats de cura i prevenció de contagis de la ciutadania, del
personal de l’Ajuntament i entitats vinculades i garantir el treball a distància del personal
municipal d’acord amb les previsions del Decret de l’Alcaldia de data 11 de març de 2020 i
segons allò establert en l’annex 2 del Decret d’Alcaldia de data 23 de març de 2020.
El Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es torna a declarar l’estat d’alarma per a
contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2. En el moment actual a Espanya,
igual que en la majoria de països europeus, es registra una tendència ascendent en el nombre
de casos.
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En absència d'una vacuna per al COVID-19, s'han de prendre mesures de salut pública de
caràcter no farmacològic, propostes per organismes internacionals, que tenen el propòsit de
reduir la taxa de contagi en la població i, per tant, reduir la transmissió del virus. L'efectivitat
de qualsevol intervenció aïllada pot ser limitada, requerint la combinació de diverses
intervencions per a tenir un impacte significatiu en la transmissió.
En Catalunya, el Departament de la Presidència en 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 COVID19 en el seu article
únic faculten a la consellera de Salut i el conseller d'Interior, en la seva condició d'autoritats
integrants del Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT per emergències associades a
malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, per tal que adoptin les resolucions
per fer efectives les mesures que siguin necessàries durant la declaració de l'estat d'alarma al
territori de Catalunya.
L’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP)
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 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 sense llar, contemplats com a serveis socials bàsics segons 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 la Xarxa de Serveis Socials
d’Atenció Pública.
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
contractat ha contractat diversos equipaments per donar resposta a les necessitats de
confinament de persones sense llar i altres col·lectius vulnerables, ha pres les mesures
necessàries per organitzar una atenció de serveis domiciliaris segurs i lliures de COVID-19, ha
reforçat la gestió de les residències municipals i altres serveis de gent gran i ha garantit el
funcionament dels Centres de Serveis Socials i la cobertura d'alimentació, higiene i altres
necessitats bàsiques a tota la població, especialment els més vulnerables.
La nova declaració de l'estat d'alarma el 25 d'octubre, que s'allargarà fins el dia 9 de maig de
2021, sens perjudici que pugui ser prorrogat per més temps, posa de manifest que cal dotar
l'IMSS de les eines específiques que li permetin seguir donant resposta a les necessitats
generades per la COVID-19 i poder dotar-se de béns i serveis que garanteixin una ràpida
resposta a les diferents necessitats higièniques, sanitàries i de logística oportunes per contenir
la COVID-19 en cada moment, en funció de l'evolució de la situació epidemiològica de la ciutat,
sempre dintre del marc definit per l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
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Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (LCSP).
En aquests moments, arrel de la situació d’excepcionalitat i urgència provocada per la crisi
sanitària de la COVID-19, existeix una necessitat urgent i inajornable de procedir a la
contractació del servei d’atenció nocturna per a homes en situació de sensellarisme a l’
equipament d’ emergència ubicat a l’espai residència Erasmus Gràcia.
La descripció del servei és el lloguer de la totalitat de l’edifici ubicat al Carrer Santa Clotilde
núm. 3-5, de Barcelona on es destinen un total de 51 habitacions i varis espais comuns que
inclouen cuina, sala de guarda de pertinences dels usuaris, banys comuns, zones per ús
exclusiu per l’entitat que gestionarà aquest servei, recepció, espai d’infermeria i una part del
patí comú.
A més a més les partides que s’inclouran són els següents:
-

Recepció 24 hores
Servei de Manteniment
Consum aigua
Consum gas
Consum electricitat
Consum telèfon
Reparacions i conservació
Manteniment climatització i ascensors
Manteniment desinfecció i desratització
Manteniment seguretat i emergències
Manteniment informàtica i softwares
Assegurances

Segons la disposició segona del Decret d’Alcaldia S1/D/2020-990 de 17 de novembre, pel qual
s'estableixen mesures específiques de contractació d'emergència per a l'Institut Municipal de
Serveis Socials (IMSS) l’àmbit objectiu d’aquesta contractació s’ajustarà al punt:
e) Serveis d’allotjament, assistència mèdica preventiva i acompanyament educatiu, 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 la finalitat de la qual sigui prevenir
contagis o minimitzar els efectes del virus.
Per això, i atès que l’IMSS no disposa de suficients mitjans personals, tècnics i materials, és
necessària la contractació del servei del lloguer, recepció i manteniment de 51 habitacions a
l´espai Residència Erasmus Gràcia per l’acollida de fins a 90 persones sense sostre per tal
d’oferir el servei d’ allotjament al dispositiu Especial de Gràcia amb l’objectiu de poder atendre
a 90 homes en situació de sensellarisme, a favor de l’empresa L’Arc de Gràcia, SL. amb CIF B62909528, per un import de 107.270,50€, IVA inclòs, amb el següent desglossament,
88.653,3 d’import net més 18.617,2 en concepte d’ IVA al 21% (segons pressupost adjunt de
data 3 de febrer de 2021) des del dia 1 de gener del 2021 fins al 9 de maig del 2021 com a
màxim, atès que disposa de la capacitat i solvència tècnica adient.
És impossible l’obtenció dels béns o serveis a través del procediment negociat per imperiosa
urgència o resta de procediments atès que, a conseqüència que la ràpida i massiva
propagació del Covid-19 ha causat una crisi sanitària, econòmica i social que impedeix una
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planificació ràpida i eficaç per fer front a les necessitats que sorgeixen en el dia a dia,
suposant una demora en l’atenció de necessitats peremptòries de la ciutadania.
Mensualment a través de nous ordres verbals s’anirà analitzant i decidint la continuïtat de
l’equipament de referència al igual que els serveis o béns que el complementen. Sempre tenint
com a referència l’evolució de la pandèmia, de la crisis sanitària global ocasionada i sobretot la
seva interferència en la ciutat de Barcelona.
El pagament dels anteriors treballs restarà condicionat a què l’empresa contractista es trobi al
corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social i a què no incorri en cap supòsit de
prohibició de contractar.
Per tot l’anterior, es proposa la tramitació del contracte d’emergència per a la contractació
del servei del lloguer, recepció i manteniment de 51 habitacions a l´espai Residència Erasmus
Gràcia per l’acollida de fins a 90 persones sense sostre per tal d’oferir el servei d’ allotjament
al dispositiu Especial de Gràcia amb l’objectiu de poder atendre a 90 homes en situació de
sensellarisme, a favor de l’empresa L’Arc de Gràcia, SL. amb CIF B-62909528, per un import
de 107.270,50€, IVA inclòs, amb el següent desglossament, 88.653,3 d’import net més
18.617,2 en concepte d’ IVA al 21% (segons pressupost adjunt de data 3 de febrer de 2021)
des del dia 1 de gener del 2021 fins al 9 de maig del 2021 com a màxim, atès que disposa de la
capacitat i solvència tècnica adient.

Barcelona, a la data de la signatura

Signat: Merche Cuesta
Cap Territorial d’ Urgències i Emergències Socials

Vist i Plau: Montserrat Rovira
Cap del Departament dels Serveis d’Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic
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