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Resolució d’acreditació d’entitat social privada per a ser proveïdora de la Xarxa 
de Serveis Socials d’Atenció Pública 
 
Expedient  FUE-2022-02607985 FUNDACIÓ PRIVADA VIA-GUASP PER A LA 
TUTELA DEL MALAT MENTAL – Servei de suport a la capacitat jurídica per a persones 
amb  problemàtica social derivada de malaltia mental 
 
 
Fets 
 
1.- L’entitat privada Fundació Privada Via-Guasp per a la tutela del malat mental, en data 
20 de maig de 2022, va presentar una sol·licitud per acreditar-se per a la tipologia de 
servei de suport a la capacitat jurídica per a persones amb problemàtica social derivada 
de malaltia mental. 
 
2.- En compliment de l’article 9.3 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, 
concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, la 
Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, com a unitat directiva 
competent, ha elaborat un informe en què s’especifica que l’entitat sol·licitant ha 
presentat tota la documentació requerida i compleix els requisits que preveuen els 
articles 6 i 8 del Decret esmentat.  
 
3.- El Comitè d´Acreditació de Serveis Socials, regulat en l’article 10 del Decret 
esmentat, després d’avaluar els informes i la resta de documentació que consten en 
l’expedient, ha acordat proposar l’acreditació sol·licitada. 

 
4.- El dia 11 d’octubre de 2022, el president del Comitè d´Acreditació de Serveis Socials 
ha proposat l’acreditació de l’entitat Fundació Privada Via-Guasp per a la tutela del malat 
mental, per a la prestació del servei de suport a la capacitat jurídica per a persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia mental. 
 
 
Fonaments de dret 

 
1.- D’acord amb el Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió 
delegada en la Xarxa de Servies Socials d’Atenció Pública, relacionada amb la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials; el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública; la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic; la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica; la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
2.- Atès que l’article 9.5 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 la 
competència per dictar la resolució que atorgui o denegui l’acreditació sol·licitada 
correspon a la persona titular del Departament de Drets Socials. 
   
3.- Vist l’acord que ha adoptat el Comitè d´Acreditació Serveis Socials. 
 
4.- Vist que, el dia 11 d’octubre de 2022, el president del Comitè d´Acreditació de Serveis 
Socials proposa que s’acrediti l’entitat Fundació Privada Via-Guasp per a la tutela del 
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malat mental, per a la prestació del suport a la capacitat jurídica per a persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia mental; 
 
 
Resolució 
 
Per tot això, resolc: 
 
1.- Acreditar l’entitat Fundació Privada Via-Guasp per a la tutela del malat mental, per 
a la prestació del suport a la capacitat jurídica per a persones amb problemàtica social 
derivada de malaltia mental. 
  
2.- Atorgar aquesta acreditació  per a un període inicial de quatre anys que es pot 
prorrogar tàcitament cada dos anys, sempre que en el moment de la pròrroga es 
compleixin les condicions i els requisits exigibles per a l’acreditació, llevat de la renúncia 
expressa de l’entitat interessada.   
 
3.- L’acreditació no comporta per si mateixa el dret a atendre persones usuàries dels 
serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. 
 
4.- La vigència màxima d’aquesta acreditació, incloent-hi les pròrrogues, no pot ser 
superior a 10 anys. Un cop transcorregut aquest termini, cal iniciar un nou procediment 
d'acreditació.  
 
5.- Per mantenir l'acreditació, l’entitat acreditada com a proveïdora de la Xarxa de 
Serveis Socials d'Atenció Pública ha de complir en tot moment els requisits de qualitat 
que s’exigeixen d'acord amb la normativa aplicable. Així mateix, està subjecta, a les 
verificacions periòdiques que, si escau, pugui fer l'administració competent, i està 
obligada a facilitar qualsevol informació que se li requereixi, així com a comunicar 
qualsevol variació sobre la seva situació jurídica i administrativa. 
 
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 Departament de Drets Socials, en els termes 
que estableixen l’article 77 de la Llei 26/2010, de 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.  
 
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. 
 
 
A Barcelona, 
  
Carles Campuzano i Canadés 
Conseller de Drets Socials 
 
Signat electrònicament 
 
 

 


