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ORDRE D’EXECUCIÓ 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)
De conformitat amb l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i
el 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) i d’acord amb les facultats
que m’han estat atribuïdes per resolució de delegació de la Presidenta en data 17 de juny de 2019,
aprovo la següent ORDRE:
Primer.- Declarar la tramitació d’emergència per 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. S’exceptua haver de sol·licitar un mínim de tres
pressupostos mitjançant la utilització de la plataforma electrònica arrel de la situació d’excepcionalitat i
urgència provocada per la crisi sanitària del virus COVID-19 i la necessitat de contenció immediata dels
brots epidèmics que poden sorgir.
Segon.- Ordenar a l’empresa L’Arc de Gràcia, SL amb CIF B-62909528, que realitzi els treballs 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, amb efectes des del
1 de gener de 2021 fins el dia 9 de maig de 2021, per un import de 107.270,50€, IVA inclòs, amb el
següent desglossament, 88.653,30 d’import net més 18.617,20 en concepte d’ IVA al 21% (segons
pressupost adjunt de data 3 de febrer de 2021), amb càrrec a la partida corresponent.
Tercer.- Establir que s’iniciïn les prestacions amb efectes del dia 1 de gener de 2021, d’acord amb l’ordre
verbal donada a l’empresa en la mateixa data quedant acreditat que no han transcorregut més de trenta
dies hàbils.
Quart.- Procedir al pagament dels treballs d’acord amb la factura que presenti l’empresa contractista i
prèvia la seva comprovació i recepció.
Cinquè.- Notificar o comunicar aquesta ordre de forma immediata al contractista per a la seva execució
sense demora.

Barcelona, en la data de la signatura

Lídia García Chicano
Gerenta de l’IMSS
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