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Resolució d’ampliació de places d’acord amb l’article 27 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, 
d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública 

FETS 

 
1. En data 16 de juliol de 2020 es va publicar al DOGC el Decret 69/2020, de 14 de juliol, 
d’acreditació, concert social i gestió delegada de la Xarxa de Serveis Socials de Salut Pública, i en 
data 21 de desembre de 2020 l’Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió dels 
serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. 
 
2. En data 20 de febrer de 2019, es va dictar per part de l’actualment denominat Departament de 
Drets Social (en aquell moment Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) resolució per a 
l’adaptació de persones i entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública 
mitjançant la qual es van adaptar el Servei ocupacional d’inserció (SOI) i el Servei de teràpia 
ocupacional (STO) del CENTRE OCUPACIONAL PAIDEIA, que són objecte d’aquesta modificació. 
 
3. En data 21 de desembre de 2021 es va dictar Resolució per a l’ adaptació de persones i entitats 
proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, del Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona, mitjançant la qual es va procedir a l’adaptació del Servei de teràpia ocupacional (STO) 
del  CENTRE OCUPACIONAL  CAN CARRERAS.   
 
4.- Vist l’informe emès per part del servei d’atenció a les persones amb discapacitat del Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona, de data 14 de juny de 2022, en el qual es fa constar la necessitat 
d’ampliació de les places esmentades, per tal d’oferir una plaça pública en un centre d’atenció 
diürna de persones amb discapacitat als nois i noies que finalitzen el període escolar, i que pretén 
garantir l’accés a un centre d’atenció diürna en funció de les necessitats de les persones usuàries 
adequat a les seves característiques i necessitats especifiques així com incloent l’entorn residencial 
on viuen. 
 
5. Vist que en data 22 de juny de 2022 es va reunir virtualment el Comitè de Provisió del Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona que proposa aprovar la modificació per a l’ampliació de places, amb 
efectes retroactius a 1 de gener de 2022, en els serveis que consten a l’annex 1 d’aquesta resolució. 

 
6.- La proposta d’ampliació de places s’ha notificat a  les entitats relacionades a l’annex 1, que han 
presentat al·legacions en el termini atorgat manifestant la seva conformitat a l’augment de places  
 
 
Als anteriors fets els són d’aplicació els següents: 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
A aquest procediment és d’aplicació l’Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió 
dels Serveis de la Xarxa de serveis socials d’atenció pública i el Decret 69/2020, de 14 de juliol, 
d’acreditació, concert social i gestió delegada de la Xarxa de Serveis Socials de Salut Pública. 
 
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, que aprova 
la Cartera de Serveis Socials vigent, el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema 
català de serveis socials, el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
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contractació pública, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment comú de 
les administracions públiques de Catalunya i altres disposicions concordants d’aplicació. 
 
D’acord amb l’Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió dels Serveis de la Xarxa de 
serveis socials d’atenció pública, la competència per dictar la resolució correspon a la persona 
titular del Departament competent de la Generalitat en matèria de serveis socials o de l’ens públic 
competent. 
 
D’acord amb la RESOLUCIÓ TSF/396/2021, de 16 de febrer, de delegació de competències de la 
Presidència del Consorci de Serveis Socials de Barcelona en la Gerència del mateix, en matèria de 
contractació i de concert social i gestió delegada que estableix que es delega en la Gerència del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona les facultats de la Presidència del Consorci en matèria de 
concert social i gestió delegada, d'acord amb el Decret 69/2020, de 14 de juliol, d'acreditació, 
concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, quan la quantia dels 
instruments jurídics de les modalitats esmentades sigui inferior a 300.000 euros. 
 
Per tant, a proposta del Comitè de Provisió del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, 
 
 
RESOLC: 
 
1.-Incrementar les places que consten a l’ annex 1 amb el mateix règim econòmic i la resta de 
condicions amb efectes retroactius a 1 de gener de 2022. 

 
2.- Notificar la present Resolució a les entitats que consten a l’annex 1 i publicar-la a la pàgina web 
del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.  
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, 
d’acord amb el que estableixen els articles 10, 25.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. També es pot interposar qualsevol altre 
recurs que es consideri procedent.  
 
També podeu interposar potestativament recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat aquesta 
Resolució, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el 
que preveuen els articles 123.1 i 124.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, sens perjudici que pugueu interposar 
qualsevol altre recurs que considereu convenient per a la defensa de les vostres pretensions.  
 
En el cas que s’interposi recurs de reposició, no podrà interposar recurs contenciós administratiu 
fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de 
reposició. 
 
 
La Gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
 
 
Àngels Canals i Vilà   



  Exp de Modificació 1 2022 

 

 
 

ANNEX 1 
 

a. CENTRE OCUPACIONAL PAIDEIA. Servei ocupacional d’inserció (SOI) 

 

CODI F REGISTRE NIF ENTITAT 
RELACIÓ 

ADMINISTRATIVA 

PLACES 
CONTRACTADES 

SOI 

INCREMENT 
PLACES 

 
IMPORT 2 
PLACES 

INCREMENTADES  

F22422 S08932 G65334930 
FUNDACIÓ 

PAIDEIA 
CONCERT 15 2 

7.303,44 

*Efectes des de l’1 de gener de 2022. L’import es correspon a les places incrementades de gener a desembre de 2022 

 
 

b. CENTRE OCUPACIONAL PAIDEIA.  Servei de teràpia ocupacional (STO) 

CODI F REGISTRE NIF ENTITAT 
RELACIÓ 

ADMINISTRATIVA 

PLACES 
CONTRACTADES 

STO 

INCREMENT 
PLACES 

IMPORT 7 
PLACES 

INCREMENTADES 

F22318 S08931 G65334930 
FUNDACIÓ 

PAIDEIA 
CONCERT 40 7 

49.049,28 

*Efectes des de l’1 de gener de 2022. L’import es correspon a les places incrementades de gener a desembre de 2022 
 
 

c. CENTRE OCUPACIONAL  CAN CARRERAS.  Servei de teràpia ocupacional (STO) 

CODI F REGISTRE NIF ENTITAT 
RELACIÓ 

ADMINISTRATIVA 

PLACES 
CONTRACTADES 

STO 

INCREMENT 
PLACES 

IMPORT 1 PLAÇA 
INCREMENTADES 

F11786 S01951 G08692410 
ASPROSEAT, 
ASSOCIACIÓ 
PROM.SER. 

CONCERT 56 1 
8.284,20 

* Efectes des de l’1 de gener de 2022. L’import es correspon a les places incrementades de gener a desembre de 2022  
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