
 

                                       Res prov. emergència 1-22 

 

RESOLUCIÓ DE PROVISIÓ D’EMERGÈNCIA  A L’ENTITAT FUNDACIÓ ACCIÓ SOCIAL I 

INFÀNCIA (FASI) DEL SERVEI DE 8 PLACES DE CASA D’INFANTS UBICADES AL 

DISTRICTE DE LES CORTS A LA CIUTAT DE BARCELONA.  

ANTECEDENTS  

1.- L'article 166 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la 
competència exclusiva en matèria de serveis socials, que inclou, entre d'altres, la 
regulació i l'ordenació de l'activitat de serveis socials, i la regulació i l'ordenació de les 
entitats, els serveis i els establiments públics i privats que presten serveis socials a 
Catalunya.  
 
En ús d'aquesta competència, la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, en 
l'article 2 configura un sistema públic de serveis socials, articulat a partir d'una cartera 
de serveis socials, aprovada mitjançant el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, integrat 
pels serveis socials de titularitat pública i els de titularitat privada acreditats i 
concertats per l'Administració . D’acord amb aquesta competència es va dictar la Llei 
14/2010, de 27 de maig, dels drets i les  oportunitats en la infància i l’adolescència que 
té per objecte la promoció del benestar personal i social dels infants i adolescents i de 
les actuacions de prevenció, atenció, protecció i participació dirigides a aquestes 
persones a fi de garantir l’exercici de llurs drets, l’assumpció de llurs responsabilitats i 
l’assoliment de llurs desenvolupament integral. Fixa el marc en que s’han de dur a 
terme les activitats de participació i de promoció dels drets i del benestar dels infants i 
dels adolescents i les activitats per atendre’ls i protegir-los en situacions de risc o 
desemparament. 
 
2.- El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, creat per la Llei 22/1998, de 30 de 
desembre, la Carta Municipal de Barcelona entre la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona, es constitueix com a sector regional en l’àmbit territorial 
del municipi de Barcelona, i d’acord amb la lletra c) de l’article 7.1 dels seus estatuts, 
aprovats pel Decret 113/2006, de 25 d’abril, de constitució del Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona la funció de programar, prestar i gestionar els serveis socials 
d’atenció especialitzada d’abast superior que impliquen funcions de valoració, 
diagnòstic, tractament, suport o rehabilitació, corresponents al tercer nivell definit per 
l’article 11.c) del Decret Legislatiu 17/1996, de 16 de novembre. 
 
3.- D'altra banda, la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 
de febrer de  2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 
2004/18/CE, estableix uns  règims de contractació particulars per als serveis socials i 
altres serveis específics i reconeix una  àmplia llibertat als estats membres per establir, 
sota els principis de publicitat, lliure concurrència  i no discriminació, el règim jurídic  
 
 
 



 

 
 
 
que considerin més adient a la naturalesa i finalitat d'aquests  serveis, ja sigui de 
naturalesa contractual o no contractual. 
 
D’acord amb el previst en la Directiva esmentada, el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, 
de mesures urgents en matèria de contractació pública, prescriu en la disposició 
addicional tercera l'aplicació de  fórmules no contractuals per a la gestió dels serveis 
socials. 
 
Dins aquest marc normatiu, en data 16 de juliol de 2020 es va publicar en el DOGC el 
Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la 
Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, desplegada en l’Ordre TSF/218/2020, de 16 
de desembre, per a la provisió dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials que regula el 
règim jurídic de la provisió de Serveis Socials d’Atenció Pública mitjançant el concert 
social i la gestió delegada. 
 
D’acord amb els articles 2 i 3 de l’Ordre esmentada estableixen que estan facultades 
per tramitar i formalitzar concerts socials i gestions delegades les administracions 
públiques de Catalunya que disposin de competències legalment o reglamentària 
atribuïdes per a la prestació de serveis socials a la població, mitjançant convocatòria 
pública de provisió de serveis socials, i que s’efectuarà mitjançant resolució de la 
persona titular de l’administració competent en matèria de serveis socials, on es 
concretaran els extrems que preveu l’article 3.3 de l’Ordre esmentada. 
 
L’article 17 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió 
delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública preveu la tramitació del 
procediment d’emergència amb caràcter excepcional, amb la justificació de la 
necessitat de proporcionar una atenció immediata a les persones en situació 
d'urgència social i vulnerabilitat, en els casos en què hi hagi un perill greu per a la seva 
vida o integritat. 
 
Aquests serveis socials s'han d'incloure en una convocatòria pública de provisió que 
s'ha de publicar en el termini màxim de sis mesos, a comptar de la resolució de 
provisió del concert social o la gestió delegada pel procediment d'emergència. Tots 
aquests serveis configuren conjuntament la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública. 

4.- El Consorci de Serveis Socials de Barcelona va publicar al DOGC núm. 8557 de data 
3/12/2021 la RESOLUCIÓ sobre convocatòria per a la provisió de serveis socials de la 
Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, en els àmbits de la infància i l'adolescència 
en règim de concert social, i per a l'adaptació al règim jurídic del concert social i de la 
gestió delegada en els àmbits de la infància i l'adolescència i en la qual es van treure a 
provisió  8 places de casa d’infants ubicades al districte de Les Corts  Barcelona. 

 
 
 



 

 
 
Atès que la tramitació de l’ esmentada convocatòria no estarà finalitzada a data 1 de 
gener de 2022 es fa necessària la tramitació del procediment d’ emergència previst a 
l’article 17 del Decret 69/2020 de 14 de juliol per tal de prestar el servei fins a la 
resolució de la convocatòria esmentada. 
 
5.- Vist l’informe proposta del servei corresponent del Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona, de data 29 de desembre de 2021, i en el qual s’exposa que el CSSBcn  ha de 
donar resposta i fer front amb caràcter urgent a aquestes necessitats, ja que si no fos 
així es podria generar un greu risc per a la integritat i la seguretat als infants/ 
adolescents, tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència,  
usuaris d’aquests serveis públics, i no es poden ajornar les actuacions necessàries per 
tal de garantir la prestació d’aquests serveis.  

Vist que es fa necessari proveir amb caràcter d’emergència aquestes places a data 1 de 
gener de 2022 i fins que es resolgui la convocatòria que el CSSBcn ja ha publicat al 
DOGC núm. 8557 de 3 de desembre de 2021. 

Vist que es donen les circumstàncies previstes a l’article 17 del Decret 69/2020, de 14 
de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Social 
d’Atenció Pública. 

6.- L’entitat  FUNDACIÓ ACCIÓ SOCIAL I INFÀNCIA (FASI), amb NIF-  G65212789 està en 
disposició de prestar aquest servei a la Casa d’Infants Alexandre Galí , per a 8 places, 
des del 01 de gener de 2022  i fins que es resolgui l’assignació de places a i s’adopti 
l’acord per formalitzar la provisió de les 8 places de casa d’infants a l’entitat 
corresponent. 

L’entitat compleix els criteris de selecció per ser proveïdora de la Xarxa de Serveis 
Socials d’Atenció Pública establerts al Decret 69/2020.  S’estableix un preu  de 153,07 
euros per infant /dia i l’ import màxim estimat serà 446.964,40 euros/any, sense 
comptar l’IVA atès que l’entitat es troba exempta. L’import total s'imputarà a la partida 
pressupostària D/251000200/318B/0000 

FONAMENTS DE DRET 

Primer.- La disposició addicional primera del Decret 69/2020, de 14 de juliol, 
d'acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció 
Pública, estableix que en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i del seu sector 
públic, el règim jurídic dels concerts socials i de les gestions delegades que regula 
aquest Decret s'estableix com a preferent i diferenciat del règim jurídic propi de les 
modalitats contractuals que regula la legislació aplicable en matèria de contractes del  

 

 

 



 

 

 

sector públic, que també es poden utilitzar per a la provisió dels serveis de la Xarxa de 
Serveis Socials d'Atenció Pública.  

Segon.- D’acord amb l’article 17 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d'acreditació, 
concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, en 
relació amb l'article 5.2 de l'Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió 
dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, excepcionalment, amb la 
justificació de la necessitat de proporcionar una atenció immediata a les persones en 
situació d'urgència social i vulnerabilitat, en els casos en què hi hagi un perill greu per a 
la seva vida o integritat, es pot fer una provisió d'emergència dels serveis necessaris, 
mitjançant una resolució de la persona titular del departament de la Generalitat de 
Catalunya o de l'ens públic competent en matèria de serveis socials. 

Per tant, 

RESOLC: 

 Primer.- Encarregar a l’entitat FUNDACIÓ ACCIÓ SOCIAL I INFÀNCIA (FASI), amb NIF –  
G65212789 la prestació del servei de 8 places de casa d’infants ubicades al districte de 
Les Corts a la ciutat de Barcelona.  

Segon.- Aquest encàrrec d’emergència té efectes des del 01 de gener de 2022  i fins 
que es formalitzi el nou concert . Aquests serveis ja es troben inclosos en la resolució 
de convocatòria publicada al DOGC núm. 8557 de 3 de desembre de 2021 i la provisió 
d'emergència mantindrà la vigència fins a la formalització del nou concert o gestió 
delegada.  

Tercer.- El servei s’haurà de prestar d’acord amb l’annex 10 de la ORDRE 
TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió dels serveis de la Xarxa de Serveis 
Socials d'Atenció Pública on es preveuen les condicions d’execució, en règim de 
concert social, del servei de Casa d’infants (CI) 

 Quart.- S’estableix un preu  de 153,07 euros per infant /dia i l’ import màxim estimat 
serà 446.964,40 euros/any, sense comptar l’IVA atès que l’entitat es troba exempta. L’ 
import total s'imputarà a la partida pressupostària D/251000200/318B/0000 

Cinquè.- Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot 
interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà de la recepció de la notificació, davant la persona titular del Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona en els termes que estableixen l’article 77 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, i els articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

També es pot interposar recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 10.1.a) 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de  



 

 

 

dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació. 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.  

 

 

 

Violant Cervera i Gòdia  
Presidenta del Consorci de Serveis  
Socials de Barcelona. 
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