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ACORD DE PROPOSTA DE PROVISIÓ DE PLACES DE SERVEIS SOCIALS DE LA XARXA DE SERVEIS 
SOCIALS D’ATENCIÓ PÚBLICA EN L`ÀMBIT DE LA INFÀNCIA, L’ADOLESCÈNCIA EN RÈGIM DE 
CONCERT SOCIAL  
 

 
 
 
FETS  
 
1. En data 3 de desembre de 2021 es va publicar al DOGC. Núm. 8557 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 en règim de concert social i per l’adaptació al règim 
jurídic del concert social i de la gestió delegada.  
 
2. En data 14/03/2022 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.  
 
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 al 
DOGC. Núm. 8557 de data 3 de desembre 2021) de convocatòria per a la provisió de serveis socials de la 
Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública en l`àmbit de la infància i l’adolescència, en règim de concert social 
i, 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 de procediment de les administracions públiques de Catalunya i altres disposicions 
concordants d’aplicació.  
 
2. D’acord amb Resolució del Consorci de Serveis Socials de Barcelona ( DOGC. Núm. 8557  de 3/12/2021), 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 en règim de concert social, 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 i s’ha de publicar a la pàgina web del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona per a que en el termini màxim de 10 dies hàbils, puguin presentar-hi 
les al·legacions.  
 
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.  
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Per tant a proposta del comitè de provisió del Consorci de Serveis Socials de Barcelona es proposa la següent 
assignació de places: 

 1.- Servei de casa d’infants , en règim de concert social. 

a)  Descripció: 

1.- Servei de Casa d’Infants en règim de concert social. 

 Descripció: Servei de casa d’infants, en règim de concert social. 
 Places : 8 places (ubicades al districte de Les Corts a la ciutat de Barcelona) 

Preu: 153,07 euros per infant /dia 

 
 Assignació de 8 places a l’entitat: Fundació Acció Social Infància (FASI) 
 Nom del Servei: Casa d’infants Alexandre Galí 
 
 
2. Notificar a les entitats interessades el present Acord i publicar a la pàgina web del CSSBCN perquè en el 
termini màxim de 10 dies pugui fer les al·legacions que estimin convenients.  
 

 

 

La Presidenta del Comitè de Provisió de Serveis Socials 

Àngels Canals Vilà 
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