Res 1 – 2021-3 ( DOGC 8497 - 8.9.2021)

RESOLUCIÓ de provisió de places de Serveis Socials de la Xarxa de Serveis
Socials d’Atenció Pública en l`àmbit de la infància ,l’adolescència i joves en
règim de concert social i de gestió delegada del Consorci de Serveis Socials de
Barcelona
Fets
1. En data 8 de setembre de 2021 es va publicar al DOGC número 8497 la Resolució
de convocatòria per a la provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials
d’Atenció Pública en l`àmbit de la infància , l’adolescència i joves , en règim de concert
social i de la gestió delegada, i per l’adaptació al règim jurídic del concert social i de la
gestió delegada.
2. En data 25 de novembre de 2021 es va reunir el Comitè de Provisió de Serveis
Socials per avaluar i adoptar un Acord de proposta motivada per assignar els serveis a
les entitats interessades o denegar les sol·licituds de provisió.
3. En data 29 de novembre de 2021 es va notificar a l’entitat MARIA RAVENTÓS la
proposta d’acord per a la provisió de places, atorgant-li termini de 10 dies per fer les
al·legacions que estimes adients.
4. El 29 de novembre de 2021 l’esmentada entitat va presentar escrit d’al·legacions
donant la seva conformitat a la proposta de provisió de places.
Als anteriors fets els són d’aplicació els següents:
Fonaments de dret
1. A aquest procediment és d’aplicació la Resolució del Consorci de Serveis Socials de
Barcelona, publicada el 8 de setembre de 2021 (DOGC 8497), de convocatòria per a la
provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública en l`àmbit
de la infància,l’adolescència i joves, en règim de concert social i gestió delegada, i per
l’adaptació al règim jurídic del concert social i de la gestió delegada, el Decret 69/2020,
de 14 de juliol d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis
Social d’Atenció Pública, la Ordre TSE/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió
dels serveis socials i d’Atenció 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
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
procediment de les administracions públiques de Catalunya i altres disposicions
concordants d’aplicació.
2. D’acord amb la Resolució del Consorci de Serveis Socials de Barcelona de
convocatòria per a la provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials
d’Atenció Pública en l`àmbit de la infància, l’adolescència i joves, en règim de concert
social i gestió delegada, i per l’adaptació al règim jurídic del concert social i de la gestió
delegada, l’Acord s’ha de notificar a les entitats interessades per a que en el termini
màxim de 10 dies hàbils, puguin presentar-hi les al·legacions.
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3. D’acord amb l’ esmentada resolució la competència per dictar la resolució correspon
a la persona titular del Consorci de Serveis Socials de Barcelona,
Per tant, RESOLC:
1. Assignar a l’entitat MARIA RAVENTÓS les següents places del Servei de pis
assistit per a joves de 18 anys a 21 anys en dificultat social, en règim de concert
social, a la ciutat de Barcelona:
Assignació de 5 places (ubicades al districte de Sarrià- Sant Gervasi a la ciutat
de Barcelona)
Preu: 45,51 euros per jove/dia.
Nom del Servei:Pis Noa
Expedient : Res prov 1-2021-3
2. Autoritzar la despesa que se’n derivi a la fase d’execució del pressupost i que
implica l’autorització a la unitat administrativa competent per a la tramitació de la
comptabilització en el sistema corporatiu GECAT.
3. Notificar a les entitats interessades la present Resolució i publicar a la web del
CSSBCN
4. Contra la 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’11 d’octubre.
Així mateix, es pot interposar un 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.

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

