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ORDRE D’EXECUCIÓ PER LA TRAMITACIÓ D’EMERGÈNCIA PER LA CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA
DELS SERVEIS DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT 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 DEL CONTRACTE
NEGOCIAT PER EXCLUSIVITAT PER RECONDUIR A LA CONTRACTACIÓ ORDINÀRIA LA PRESTACIÓ
DELS SERVEIS D’ATENCIÓ INTEGRAL DEL CRAB LLAR D’OPORTUNITATS
De conformitat amb l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 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 dels servei de vigilància i seguretat
del Crab Llar d’Oportunitats, per a joves de 18 a 23 anys que es troben en situació de sensellarisme a
l’equipament ubicat al C/Saldes i Ferrer núm. 60 de Barcelona per donar cobertura a l’impàs fins a la
formalització del contracte negociat per exclusivitat per reconduir a la contractació ordinària la
prestació dels serveis d’atenció integral de l’equipament de referència. Arrel de la situació
d’excepcionalitat i urgència provocada per la crisi sanitària del virus COVID-19 i atès que aquestes
necessitats no han de quedar desateses fins la formalització del nou contracte negociat que ha de
donar continuïtat a la prestació dels serveis d’intervenció socioeducativa integral del Crab Llar
d’Oportunitats.
Per aquesta raó es inviable un canvi de contractista i a més a més 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 pels motius expressat en l’informe tècnic corresponent.
Segon.- Ordenar a l’empresa Barna Porters Seguretat SL amb NIF B62735089, que executi els serveis
de vigilància i seguretat 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, amb
efectes des del 10 de maig de 2021 al 30 de setembre de 2021 per un import de 79.453,44€ IVA inclòs
(segons pressupost adjunt de data 28 de maig de 2021), amb càrrec a la partida corresponent.
Tercer.- Establir que s’iniciïn les prestacions amb efectes del dia 10 de maig de 2021, d’acord amb
l’ordre verbal donada a la 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

Lidia Garcia Chicano
Gerenta de l’IMSS
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