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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA GESTIÓ DELS HABITATGES AMB SERVEIS PER A GENT
GRAN I DELS SERVEIS DE SUPORT I ATENCIÓ PERSONAL, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ
PÚBLICA SOSTENIBLE

CLÀUSULA 1. INTRODUCCIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ
Durant les darreres dècades a la ciutat de Barcelona s’han anat donant una sèrie de situacions i
condicionants associades a les persones grans, que demanaven una resposta per part de
l’Administració. Algunes d’aquestes són l’increment de la taxa d’envelliment i sobre-envelliment de la
població, la fràgil estructura de suport convivencial i familiar que aboca el col•lectiu de gent gran a
l’aïllament social, la vulnerabilitat econòmica d’una part del mateix, i les situacions de manca
d’habitatge, infrahabitatge o habitatge amb dificultats d’accessibilitat.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona, l’any 2003, va fer una aposta per coordinar les polítiques
d’habitatge i de serveis socials adreçades a la gent gran inaugurant les primeres promocions
d’Habitatges amb Serveis (Montnegre i Campo Sagrado). Es tracta d’habitatges de protecció social
que disposen de serveis complementaris de suport i atenció personal, i que gràcies al servei de
teleassistència amplien la cobertura davant de situacions d’emergència les 24 h del dia. Aquests
habitatges són propietat del Institut Municipal d’Habitatge, d’ara en endavant IMAHB, adjudicats en
règim d’ús i habitació a persones majors de 65 anys autònomes.
Aquesta aposta de polítiques integrades s’ha concretat en una sèrie d’acords d’actuació entre el
IMAHB, l’Àrea de Drets Socials (anys 2002 i 2006) i en els dos darrers també va incorporar-se el
Consorci de l’Habitatge de Barcelona (anys 2010 i 2015), que han portat a ampliar el parc de
promocions d’habitatges amb serveis per a gent gran. A data 30/06/2019 hi ha 24 promocions
d’habitatges en funcionament amb un total de 1.384 apartaments que poden allotjar fins a 2.768
persones. I de cara al futur es preveu un creixement d’aquest parc d’habitatges.
Els habitatges amb serveis constitueixen una alternativa pers les persones grans que pateixen
situacions de manca d’habitatge, infrahabitatge o habitatges no accessibles, amb una clara voluntat a
ser una llar per a tota la vida que facilita tot el procés d’envelliment, evitant o endarrerint ingressos
residencials.

CLÀUSULA 2. OBJECTE DEL CONTRACTE
El present contracte té per objecte la gestió dels habitatges amb serveis i en concret dels serveis de
suport i atenció personal per a gent gran, incorporant mesures d’eficiència social.
CLÀUSULA 3. OBJECTIUS DEL CONTRACTE
Amb la contractació del present servei es pretenen donar compliment als següents objectius:
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Oferir a les persones grans de la ciutat un habitatge adaptat, segur, confortable i integrat a la
comunitat, amb el suport necessari per mantenir la seva autonomia personal i prevenir
situacions de solitud i aïllament no desitjat.
Constituir una alternativa a possibles ingressos residencials, situacions d’ habitatge en males
condicions d’habitabilitat o d’aïllament social.
Atendre les persones grans fràgils per mitjà de la millora integral de les seves condicions
d’habitabilitat.

Àrea de Drets Socials
Institut Municipal de Serveis Socials
Departament d’Atenció a la Gent Gran
i de promoció de l’Autonomia Personal
C/ València, 344 3a. Planta.
08009 Barcelona

En aquest sentit, totes les actuacions que es derivin de la prestació establerta en aquest contracte
hauran d’atendre i donar resposta als objectius citats. L’Institut Municipal de Serveis Socials, d’ara en
endavant IMSS, podrà definir indicadors per tal de mesurar el grau amb el que l’adjudicatari dóna
compliment a aquests objectius.

CLÀUSULA 4. DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE I ABAST
L'àmbit de la gestió es divideix en 5 LOTS que comprenen 15 edificis d’habitatges amb serveis per a
gent gran que es detallen a continuació:
LOT 1 (186 habitatges)
CAN TRAVI - situats al carrer Can Travi, 30 de Barcelona
81 habitatges amb una capacitat de 162 places. Promoció amb 2 escales A i B amb planta baixa i 3
2
plantes d’alçada. La superfície per a zones comuns és de 936 mts
CAMI ANTIC DE VALÈNCIA- situats al carrer Camí Antic de València, 96-116 de Barcelona
76 habitatges amb una capacitat de 152 places. Promoció amb 2 escales A i B amb 5 plantes d’alçada
2
i un tercer bloc amb planta baixa i primera planta. La superfície per a zones comuns és de 1.509 mts
PERE IV: situats al carrer Camí Ca l’Isidret, 5 de Barcelona
29 habitatges amb una capacitat de 58 places. Promoció amb una escala de tres plantes d’alçada. La
2
superfície per a zones comuns és de 735 mts
LOT 2 (173 habitatges)
SANTA CATERINA- situats al carrer Colomines, 3-5 de Barcelona
59 habitatges amb una capacitat de 120 places. Promoció formada per dos edificis (A i B) de planta
baixa i 5 plantes, amb un accés per a cada edifici amb un total de 59 habitatges. La superfície per a
2
zones comuns és de 1.500 mts
CAMPO SAGRADO- situats al carrer Campo Sagrado, 31-35 de Barcelona
38 habitatges amb una capacitat de 97 places. Promoció amb 2 escales A i B amb 5 i 6 plantes
d’alçada respectivament amb un total de 38 habitatges dels quals 21 estan destinats a persones grans
2
amb fills amb discapacitat al seu càrrec. La superfície per a zones comuns és de 1.313 mts
NAVAS DE TOLOSA - situats al carrer Navas de Tolosa, 310 b de Barcelona
76 habitatges amb una capacitat de 152 places. Promoció amb 1 escala amb 7 plantes d’alçada. Els
habitatges estan ubicats a partir de la segona planta. La superfície per a zones comuns és de 1.259
2
mts
LOT 3 (157 habitatges)
GRAN VIA - situats al carrer Gran Via de les Corts Catalanes, 120-126 de Barcelona
79 habitatges amb una capacitat de 158 places. Promoció amb 2 escales A i B amb planta baixa i 7
plantes d’alçada de les quals només corresponen a habitatges per a gent gran les plantes: baixa,
2
primera i segona de les dues escales. La superfície per a zones comuns és de 1.072 mts
CONCILI DE TRENTO I- situats al carrer Concili de Trento, 23 de Barcelona
39 habitatges amb una capacitat de 78 places. Promoció formada per dos edificis (A i B) de planta
2
baixa i 4 plantes, amb un accés per a cada edifici. La superfície per a zones comuns és de 713 mts
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CONCILI DE TRENTO II- situats al carrer Concili de Trento, 29 de Barcelona
39 habitatges amb una capacitat de 78 places. Promoció formada per dos edificis (C i D) de planta
2
baixa i 4 plantes, amb un accés per a cada edifici. La superfície per a zones comuns és de 800 mts
LOT 4 (186 habitatges)
MONTNEGRE - situats al carrer Montnegre, 39 de Barcelona
60 habitatges amb una capacitat de 120 places. Promoció amb 6 plantes d’alçada amb 10 habitatges
2
per planta. La superfície total de zones comuns és de 1.058 mts
TORRE JÚLIA- situats al carrer Can Travi, 30 de Barcelona
77 habitatges amb una capacitat de 154 places. Promoció amb 1 escala amb 14 plantes d’alçada. La
2
superfície per a zones comuns és de 2.334 mts
ALÍ BEI - situats al carrer Alí Bei 100-102 de Barcelona
49 habitatges amb una capacitat de 98 places. Promoció amb 6 plantes d’alçada. La superfície total de
2
zones comuns és de 1.092 mts . Actualment amb construcció. Estimació inauguració durant l’any
2020.
LOT 5 (152 habitatges)
GLÒRIES I: situats al carrer Ciutat de Granada, 145-149 de Barcelona.
47 habitatges amb una capacitat de 94 places. Promoció amb 1 escala i 7 plantes d’alçada. La
2
superfície per a zones comuns és de 902 mts
GLÒRIES II: situats al carrer Ciutat de Granada, 145-149 de Barcelona.
58 habitatges amb una capacitat de 116 places. Promoció amb 2 escales i 7 plantes d’alçada. La
2
superfície per a zones comuns és de 929 mts
GERMANETES: situats al carrer Viladomat, 142 de Barcelona.
47 habitatges amb una capacitat de 94 places. Promoció amb 6 plantes d’alçada. La superfície total de
2.
zones comuns és de 635 mts Actualment en construcció. Estimació inauguració: segon semestre
2020 o primer semestre any 2021.

4.1 DENOMINACIÓ DEL SERVEI
Habitatges amb Serveis per a Gent Gran
4.2 Descripció del servei
En els Habitatges amb Serveis es dóna suport presencial a través de l’equip de professionals durant
l’horari de servei pactat amb l’Ajuntament que està comprés dins de la franja horària que va des de
les 9:30 h a les 19:30 h. Fora de l’horari presencial, els habitacionistes disposen de suport les 24 hores
del dia tots els dies de l’any, a través del servei de teleassistència municipal.
El servei objecte d’aquest contracte es concreta, entre d’altres, en les prestacions i actuacions
següents:
a) Suport personal bàsic:
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Les actuacions de suport a l’atenció personal, familiar i social estan adreçades a la prevenció i la
contenció del deteriorament físic i psíquic, afavorint el màxim grau d’autonomia i d’integració social,
d’acord amb el pla d’atenció individual (PAI) que s’elabora conjuntament amb la persona. El PAI se
signa en el moment de fer l’acollida de la persona a l’equipament i es revisa amb una periodicitat
anual sempre que no hi hagi incidències que facin recomanable avançar la revisió, com poden ser una
davallada de salut, intervenció quirúrgica, conflictes greus o canvi de criteri de l’habitacionista, entre
d’altres.
El servei d’auxiliar gerontològic o de treballador/a familiar donarà suport als usuaris en les activitats
de la vida quotidiana (ABVD i AIVD mencionades a continuació), quan així ho precisin, ajudant,
supervisant i assessorant, segons les necessitats i característiques individuals, d’acord amb el PAI i el
vistiplau de la persona.

ABVD:
Alimentar, Dutxar-se, Vestir-se, Deambular,
Mobilitat,
Control
d’eliminació,
Higiene
personal.

AIVD:
Fer compres, Preparar els àpats, Manteniment
de la llar, Neteja de la roba, Control de la
medicació, Fer gestions, Acompanyament,
Cures/pomades, Organització econòmica.

b) Allotjament: Constitueix el domicili habitual i permanent de les persones grans a les quals se’ls
adjudica, tenint per tant dret a un ambient d’intimitat adequat a les seves característiques personals.
Només s’accedirà al domicili amb el consentiment de la persona i en les circumstàncies pactades amb
aquesta.
c) Acolliment: L’acolliment s’ha d’entendre com un conjunt d’actuacions de suport dirigides als
usuaris a fi de facilitar l’adaptació al nou entorn en el que viuran (nou espai, nous veïns, nou barri). La
rebuda i el primer contacte amb l’equipament suposa un dels factors més rellevants perquè el procés
d’adaptació, que és lent i personal, esdevingui positiu.
El servei de geriatria o de treballador/a familiar donarà suport als usuaris en la seva integració al barri
fent l’acompanyament als serveis mencionats a continuació, quan així ho precisin, d’acord amb el pla
de treball individualitzat i el vistiplau de la persona.
Serveis públics del barri i Districte:
 Seu de Districte
 Centre de Serveis Socials
 CAP de Salut
 Centre Cívic
 Biblioteca
 Casal de Gent Gran
 Centre de Dia, si s’escau.
A més, el servei de direcció disposarà d’informació actualitzada dels mitjans de transport i de l’oferta
comercial i de serveis del barri, que posarà a disposició de les persones nouvingudes als habitatges
per tal de facilitar la seva integració. Aquesta informació també estarà a disposició de la resta dels
habitacionistes per si n’han de menester.
d) Benestar i convivència: Els professionals del servei vetllen pel benestar de les persones grans que
accedeixen als habitatges parant atenció a les seves necessitats canviants i adaptant la seva actuació a
aquestes necessitats. Tenint en compte que els habitacionistes volen allargar al màxim la seva estada
als habitatges, el servei de direcció ha de procurar posar els mitjans adients perquè puguin seguir en
aquest recurs, mentre conservin un nivell suficient d’autonomia. Ara bé, si tot i així, es preveu que la
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persona gran ja no podrà continuar als habitatges ja que en perilla el seu benestar, el servei de
direcció ha de treballar un recurs de sortida amb els agents sanitaris i socials pertinents.
Els habitatges acullen a un grup de persones amb personalitat i maneres de fer molt diverses i els
professionals hauran de vetllar perquè el tracte entre usuaris i professionals i entre veïns/veïnes sigui
sempre respectuós per tal de facilitar la convivència i el benestar de les persones que hi viuen. En
aquest sentit és especialment important el paper del servei de direcció en processos de mediació
entre veïns i d’intervenció en situacions de conflictes.
e) Informació, orientació i acompanyament. El servei de direcció ha de ser un punt de referència per
a aquelles persones grans que viuen als habitatges per tal de facilitar-los informació de tots aquells
tràmits, ajuts i gestions que els afecten o en poden ser beneficiaris pel fet de ser persones majors de
65 anys i, en alguns casos, formar part d’un col·lectiu econòmicament vulnerable. Amb aquesta
finalitat el servei de direcció ha de disposar d’un catàleg de tràmits, que ha de fer conèixer als usuaris,
amb indicació dels requisits bàsics d’accés i l’entitat o administració on s’han d’adreçar per realitzar la
sol·licitud. També ha d’oferir assessorament en cas de dificultats de comprensió i, en cas de
necessitat, ha d’oferir la possibilitat d’acompanyament per tal que el tràmit en qüestió es pugui
realitzar.
f) Coordinació a diferents serveis municipals:
 Amb la resta de direccions de l’IMSS i de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de
Barcelona, mitjançant el tècnic que els representi, pel control i coordinació i seguiment
continuat del servei, i de les incidències que s’hi produeixin.
 Amb el IMHAB que és l’òrgan encarregat de l’administració i manteniment dels habitatges.
 Amb els districtes corresponents i especialment amb el Centre de Serveis Socials que li
correspongui per zona.
 Amb els responsables del Servei de Teleassistència Municipal que seran els que instal·laran i
donaran el servei.
 També amb els equipaments del barri, per tal de que els usuaris dels habitatges, coneguin els
equipaments públics que puguin ser del seu interès, com son els casals, centres cívics,
entitats de gent gran, etc...
g) Programa de Dinamització. Més enllà de la planificació d’activitats de diferent índole, la
dinamització en col·lectius de persones grans ha de perseguir l’objectiu d’eradicar actituds passives,
individualistes i d’aïllament amb la finalitat de crear xarxes socials que afavoreixin les actuacions
col·lectives i participatives. Ha de ser una dinamització integradora que arribi a totes les persones
amb independència de la seva situació i problemàtica, amb l’objectiu que les pròpies persones siguin
les protagonistes, ja sigui a nivell individual o com a part d’un grup, en la planificació i organització del
seu temps d’oci.
En aquest sentit, el servei de direcció i d’auxiliar de geriatria ha de tenir les habilitats de dinamització
suficients per teixir xarxes relacionals de confiança que facin possible que persones amb interessos
molt diversos col·laborin i desenvolupin pràctiques solidàries en base a un Programa de Dinamització
que permeti desenvolupar les activitats de lleure, formació i culturals tant dins de l’equipament com
vinculats en la xarxa de serveis de proximitat del barri/districte. Els punts vertebradors del Programa
de Dinamització han de ser:
- l’envelliment actiu i saludable.
- la cohesió social.
- el reforç de la xarxa relacional.
- la implicació de les persones grans en el seu entorn més immediat.
- la solidaritat, l’ajuda mútua i el bon veïnatge entre els habitacionistes.
- evitar l’aïllament i situacions de solitud percebudes.
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El Programa de Dinamització ha d’incloure com a mínim les activitats que s’esmenten a continuació,
com un punt de partida o una manera d’incentivar la participació activa dels usuaris:
- Tallers (amb un mínim de 6 tallers diferents al mes. Sense excloure que es puguin repetir al
llarg del contracte).
- Sessions formatives i informatives (amb un mínim de 1 sessió diferent al quadrimestre).
- Sortides culturals (amb un mínim d’1 sortida diferent al mes).
- Celebracions puntuals del calendari festiu (amb un mínim d’1 celebració al quadrimestre).
- Celebracions amb una periodicitat mínima trimestral que faci que els diferents usuaris en
siguin els protagonistes per un dia, p. ex: celebracions d’aniversaris...
Al finalitzar les diferents activitats realitzades es passarà a les persones participants una petita
enquesta de satisfacció, que es farà arribar a l’Ajuntament juntament amb els indicadors mensuals.
A més, el servei de direcció disposarà d’informació actualitzada de les diferents activitats lúdicculturals que es duguin a terme a nivell de barri i a nivell de ciutat, que puguin ser d’interès general
per als habitacionistes, i la posarà a la seva disposició.
La implementació del Programa de Dinamització ha de comportar una inversió de com a mínim un
0,4% del pressupost global anual adjudicat per lot, amb un impacte en benefici directe per a les
persones grans usuàries del servei. Les actuacions formatives del personal i la inversió realitzada en
l’elaboració i posteriors revisions i actualitzacions del Programa de Dinamització no es computaran
com a despeses de dinamització. L’IMSS podrà requerir a l’adjudicatari la justificació de la despesa
realitzada en aquest concepte amb la presentació de les factures corresponents.
h) Suport al petit manteniment dels habitatges. Es dóna un suport al manteniment ordinari de les
llars dels habitacionistes d’acord amb la tipologia que es relaciona a continuació. A tal efecte
l’empresa adjudicatària recollirà les sol·licituds d’intervenció a través del personal de consergeria i
realitzarà les reparacions pertinents amb una periodicitat mínima setmanal. La durada d’aquesta
dedicació setmanal a les tasques de manteniment per a cada equipament es recull a la taula 1. Els
habitacionistes han d’estar informats del dia en que el personal de manteniment anirà a fer les
reparacions, de manera que, en la mesura que sigui possible, puguin tenir preparat el material
necessari, que correrà a càrrec de l’usuari. Aquest servei de petit manteniment que podrà ser
subcontractat, no podrà realitzar-se pel personal assignat al servei dins del seu horari. En el cas que el
conserge realitzi aquestes tasques de manteniment, el temps dedicat a aquestes tasques s’hauria de
computar com a hores extraordinàries i fora de l’horari de consergeria assignat.

Electricitat

Fontaneria

Fusteria
Serralleria
Tècnics
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Canvi de bombetes/fluorescents.
Instal·lació d’electrodomèstics i altres petits aparells.
Reparació d’endolls i interruptors.
Segellat de sanitaris (WC, dutxes).
Reparació/canvi de la tapa del WC.
Reparació aixetes.
Desembús desguassos.
Reparació de tiradors i cisterna del WC.
Instal·lació/Reparació barres cortines.
Muntatge de petits mobles auxiliars, col·locació de prestatgeries.
Reparació menor de mobles (posar tiradors, posar tacs, estrènyer cargols,
posar portes corredisses dins de les guies...).
Canvi/reparació de panys.
Instal·lació de petits electrodomèstics i altres aparells.
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Varis

Sintonitzar la televisió.
Instal·lació antivirus als ordinadors.
Neteja filtres rentadora.
Canvi filtres campana.
Instal·lació/Canvi cordes estenedors.
Col·locació mampares de dutxa.
Penjar quadres, fixar aplics.
Col·locar agafadors i tovallolers al bany.

En el supòsit que no hi hagi prou demandes de petit manteniment en els habitatges, aquestes hores
es dedicaran a realitzar un manteniment preventiu dels habitatges o bé a les tasques de petit
manteniment ordinari correctiu, preventiu i normatiu de les instal·lacions, incloent les zones d’ús
exclusiu del personal i els espais destinats a la prestació del servei a què es fa referència a la clàusula
4.7. Dins de cada lot, previ acord dels corresponents serveis de direcció i amb el degut vistiplau de
l’Ajuntament, es podrien cedir hores de manteniment entre equipaments d’un mateix lot, si la
necessitat així ho requerís. L’Ajuntament podrà sol·licitar una relació de les actuacions de petit
manteniment ordinari i preventiu realitzades.
Taula 1. Quantitat d’hores setmanals de dedicació a tasques de petit manteniment per equipament.
PETIT MANTENIMENT
LOT 1
Can Travi
Camí Antic de València
Pere IV
LOT 2
Santa Caterina
Campo Sagrado
Navas de Tolosa
LOT 3
Gran Via
Concili de Trento I
Concili de Trento II
LOT 4
Montnegre
Torre Júlia
Alí Bei
LOT 5
Glories I
Glòries II
Germanetes

Hores/setmana
5
5
2
4
2
5
5
2
2
4
5
3
3
3
3

4.3 Objectius dels serveis
1. Dotar a les persones grans que viuen en els habitatges del suport necessari per mantenir la
seva autonomia personal el màxim de temps possible.
2. Proporcionar espais confortables on les persones grans puguin desenvolupar activitats en
grup lliurament triades o lliurament proposades.
3. Fomentar la participació activa en l’equipament, tot facilitant la integració en la comunitat i
dinàmiques de solidaritat, ajuda mútua i bon veïnatge.
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4. Promoure un envelliment actiu i saludable.
5. Evitar la solitud no desitjada i el risc d’aïllament.
4.4 Context normatiu aplicable relatiu al servei
-

-

Règim intern dels habitatges amb serveis per a la gent gran. Aprovat per la Comissió de
Govern l’11 de març de 2009 i publicat al BOPB el 23 de març de 2009. (Actualment s’està
tramitant un nou Reglament de Funcionament Intern).
Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l’habitatge.
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, que configura un nou sistema de serveis
socials tot partint del principi d’universalitat en l’accés als serveis socials.
Llei 22/1998, de 30 de desembre de la Carta Municipal de Barcelona.
El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011,
elaborada a partir del catàleg classificat de serveis i prestacions socials del Sistema Català de
Serveis Socials.

4.5 Equip de treball:
SERVEI DE DIRECCIÓ
La dedicació setmanal exigida serà de dilluns a divendres. El nombre d’hores setmanals del servei de
direcció està fixat a la taula 2, on es contempla que hi ha una dedicació de 20 minuts per habitatge a
la setmana i la resta del temps d’acord amb la taula 2 es destina a tasques de gestió.
Funcions
A més a més de les funcions previstes a l’article 20 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, modificat pel
Decret 176/2000, de 15 de maig, es responsabilitzarà de:
 Direcció tècnica de l’equipament, el comandament i supervisió tècnica de la resta de personal
adscrit al servei.
• Establir el primer contacte amb l’usuari/ària, família o persona de referència per a identificar les
expectatives i ajustar-les a la realitat del recurs.
• Elaborar un expedient personal de cada usuari/a on es detallaran les dades socials i sanitàries
bàsiques, un pla individual d’atenció pactat amb cada usuari/a així com les accions i la documentació
que es considerin oportunes per tal de realitzar el seguiment del seu compliment.
• Realitzar el procediment per la instal·lació del servei de teleassistència municipal.
• Informar, orientar i assessorar a les persones grans respecte els recursos socials i generals del
territori.
• Coordinar i derivar a altres serveis de la comunitat (serveis socials, serveis de salut, etc.)
• Atendre les demandes dels usuaris/es i llurs familiars, en l’horari establert a l’equipament i sempre
que sigui necessari per la urgència de la situació.
• Coordinar l’acompanyament dels/de les usuaris/àries a consultes externes o a l'hospital i fer el
seguiment.
• Intervenir en situacions de crisi (dol, conflictes veïnals), en coordinació amb la resta de l'equip.
• Atendre i donar resposta a les queixes i reclamacions dels usuaris i/o llurs famílies.
• Conduir i dinamitzar les reunions de veïns i les comissions de dinamització.
• Coordinar i desenvolupar els projectes de voluntariat i ajuda mútua.
•Planificar i supervisar les actuacions dutes a terme pels altres professionals de l’equipament.
• Convocar i conduir les reunions de l’equip.
• Assistir a les reunions convocades des de l’IMSS i/o IMHAB.
• Representar a l’Equipament en les reunions de l’Ajuntament de Barcelona o en altres espais de
coordinació amb altres entitats, sota el vistiplau de la l’IMSS.
• Vetllar per l’acompliment del contracte, del reglament de règim intern i les obligacions dels usuari.
• Vetllar per la bona convivència entre els usuaris/es i pel respecte a la intimitat i a la resta de drets
fonamentals de les persones.
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• Vetllar pel compliment de tots els requisits establerts a la normativa vigent.
 Programar la planificació setmanal d’activitats de dinamització.
Formació
Diplomat universitari de grau mitjà, preferentment en l’àmbit de les ciències socials i de la salut,
segons l’article 20 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, modificat pel Decret 176/2000 de 15 de maig.
SERVEI D’ AUXILIAR DE GERIATRIA
El servei funcionarà amb presencia física de treballador/a familiar tots els dies de l’any entre les 9,00
h. i les 19,30 h. Dedicarà 60 minuts per apartament/setmana i la resta del temps estipulat a la taula 2
es contempla amb una especial dedicació a la implementació del Programa de Dinamització. La
distribució horària del servei d’auxiliar de geriatria haurà de comptar amb el vistiplau de la persona
designada a tal efecte per l’IMSS.
Funcions
Aquest professional desenvoluparà les següents tasques, segons el perfil de la persona usuària i els
objectius marcats en el Pla de Treball Individualitzat:
• Realitzar la higiene i cura personal.
• Tenir cura i control de l’alimentació: (preparació i el cuinat dels aliments)
•Tenir cura de la salut i control de la medicació: administració de la medicació i realització de petites
cures d’acord amb les prescripcions mèdiques, excepte en aquells casos en que sigui exigible un títol
sanitari.
• Tenir cura de la llar i suport a l’organització domèstica i a la gestió de la correspondència.
• Suport a l’aprenentatge d’hàbits relacionats amb la cura personal, cura de la llar i l’organització
domèstica.
• Suport a la planificació de compres domèstiques.
• Suport a les relacions amb familiars, veïns i de convivència amb l’entorn.
•Realitzar aquells acompanyaments fora de l’equipament amb l’autorització de la Direcció de
l'equipament.
• Observar, detectar i informar a la direcció de l’equipament sobre els canvis en l’entorn o en la
situació de la persona usuària que afectin al seu nivell d’autonomia i a les seves necessitats.
• Donar ajut i fer supervisió de l’ús del servei de auto bugaderia.
• Realitzar el control mensual de funcionament del servei de teleassistència.
• Vetllar per la pràctica respectuosa amb el medi ambient.
• Comunicar les incidències de manteniment a consergeria.
• Formalitzar la documentació i els registres propis de l’equipament, de les actuacions efectuades a
cada usuari/ària, respecte a l’estat d’aquest/a usuari/ària.
• Comunicar a la direcció totes les incidències i símptomes que afectin l’usuari/ària.
• Participar en la elaboració dels plans d’intervenció individuals.
•Registre diari de seguiment de l’estat de benestar de la persona, be presencialment o
telefònicament, en funció del desig de l’usuari/a.
• Participar en la preparació i execució d’activitats de l’equipament (festes, tallers, sortides...). Amb la
intenció de facilitar la implementació del Programa de Dinamització es reserva un temps setmanal
d’especial dedicació a les activitats que s’organitzin per dinamitzar la vida dels habitacionistes tant si
es desenvolupen dins com fora de l’equipament.
Titulació:
De Treballadora Familiar i/o d’auxiliar de gerontologia,
SERVEI DE NETEJA
El nombre d’hores setmanals del servei de neteja dels habitatges està fixat a la taula 2. La neteja dels
habitatges es farà de dilluns a dissabte, en horari tant de mati com de tarda. Dedicarà 60 minuts per
apartament/setmana. Es procurarà que les tasques de neteja les faci la mateixa persona, exceptuant
els períodes de baixes o vacances.
Funcions
Les tasques que realitzarà en els habitatges estaran destinades a fer una neteja a fons de
l’apartament per tal de mantenir en condicions d'ordre i higiene la llar de l’habitacionista.
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Les tasques de neteja s’hauran de fer encara que l’habitacionista no disposi dels estris i productes
necessaris.
Altres tasques:
- Formalitzar la documentació i els registres propis de l’equipament, de les actuacions efectuades a
cada usuari/ària i anotarà les seves observacions respecte a l’estat del mateix.
- Neteges extres dels habitatges quan sigui necessari.
- Comunicar a la direcció totes les incidències i símptomes que afectin l’usuari/ària que puguin tenir
importància per a la resta de professionals de l’equip o puguin servir per millorar l’atenció a
l’usuari/ària.
Formació
No es demana una formació específica
SERVEI DE NETEJA DELS ESPAIS COMUNS
La dedicació setmanal d’aquest servei per a cada equipament està recollida en la taula 2. El nombre
d’hores setmanals varien en funció del nombre de metres quadrats d’espais comuns de cada edifici.
Funcions
- La neteja dels espais comuns s’haurà de realitzar diàriament i podrà ser subcontractada. Es
considera adient que es realitzi a primera hora del matí o a última hora de la tarda.
- Es consideren espais comuns de l’edifici: vestíbul, escala, sales comunitàries, despatx de direcció,
espais de consergeria, terrat...; així com d’altres que puguin haver a l’equipament d’us més restringit
(espais de comptadors de llum, aigua i espais d’us exclusiu del personal).
- Es considera com tasca de neteja d’espai comú la neteja dels vidres de l’edifici.
Formació
No es demana una formació específica.
SERVEI DE CONSERGERIA
El servei s'ha de prestar de dilluns a divendres en el següent horari: de 9:30 a 13:30 i de 17:00 a 19:30
i el dissabte de 9:00 a 13:30
Funcions
• Atenció telefònica.
• Atenció i control a les alarmes internes.
• Avisar a les auxiliars de geriatria quan es produeixi una alarma.
• Vigilància dels punts d’accés i tasques de porteria.
• Es farà càrrec dels comunicats d’avaries de l’equipament i els lliurarà a la Direcció de l’equipament.
• Realitzarà el control i registre de lectura dels comptadors de subministres dels habitatges.
•Registre diari de seguiment de l’estat de benestar de la persona, be presencialment o
telefònicament, en funció del desig de l’usuari/a.
Formació
No es demana una formació específica.
Taula 2. Taula de distribució horària setmanal dels serveis.

LOT 1
Can Travi
Camí Antic de València
Pere IV
LOT 2
Navas de Tolosa
Santa Caterina
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S. d’auxiliar neteja
dels
d’espais comuns
habitatges

S. de
direcció

S. de
consergeria

S. d’auxiliar
de geriatria

40 h/set.
38 h/set.
20h/set.

37 h/set.
37 h/set.
37 h/set.

85 h/set.
80h/set.
30h/set.

81 h/set.
76 h/set.
29 h/set.

35 h/set.
35 h/set.
20 h/set.

38 h/set.
30 h/set.

37 h/set.
37 h/set.

80h/set.
62h/set.

76 h/set.
59 h/set.

35 h/set.
30 h/set.
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Campo Sagrado
LOT 3
Gran Via

20 h/set.

37 h/set.

41 h/set.

39 h/set.

20 h/set.

39 h/set.

37 h/set.

83 h/set.

79 h/set.

Concili de Trento I
Concili de Trento II
LOT 4
Montnegre
Torre Júlia
Alí Bei
LOT 5
Glòries I
Glòries II
Germanetes

20 h/set.
20 h/set.

37 h/set.
37 h/set.

40 h/set.
40 h/set.

39 h/set.
39 h/set.

30 h/set.
38 h/set.
30 h/set.

37 h/set.
37 h/set.
37 h/set.

63 h/set.
81 h/set.
51 h/set.

60 h/set.
77 h/set.
49 h/set.

30 h/set.
40 h/set.
30 h/set.

23 h/set.
30 h/set.
30 h/set.

37 h/set.
37 h/set.
37 h/set.

49h/set
61h/set
49h/set

47 h/set.
58 h/set.
47 h/set.

30 h/set.
30 h/set.
25 h/set.

Servei realitzat
per l’IMHAB
20 h/set.
20 h/set.

4.6 Servei complementari d’auxiliar de geriatria
Els habitatges amb serveis per a gent gran són un recurs que pretén donar servei a les persones grans
en el seu habitatge mentre les seves capacitats físiques i cognitives els permetin el nivell d’autonomia
suficient per viure sense un suport continuat. Ara bé, quan es perd l’autonomia com a conseqüència
del propi procés d’envelliment dels habitacionistes o es produeixen situacions sobtades i imprevistes
que afecten el desenvolupament de les activitats bàsiques quotidianes de les persones, i amb els
recursos habituals dels habitatges no es poden donar resposta al conjunt de necessitats, es fa
necessari disposar d’un servei excepcional d’auxiliar de geriatria que permeti fer front a les
necessitats sobrevingudes mitjançant una borsa d’hores complementàries. Al darrera d’aquest
increment de demanda d’atenció dins de les diferents promocions poden haver tant situacions
puntuals degudes a malalties, accidents o caigudes, com situacions sostingudes durant períodes de
temps més llargs, però difícils d’acotar a priori, ja que tot i que un increment en la mitjana d’edat dels
habitacionistes suposa una major fragilitat i atenció a la dependència, no totes les persones
envelleixen en les mateixes condicions.
Amb la voluntat d’oferir servei als habitacionistes quan amb el nombre d’hores del servei d’auxiliar de
geriatria establertes al plec (clàusula 4.5 taula 2) no es poden arribar a cobrir les necessitats bàsiques
dels mateixos es crea aquest servei complementari d’auxiliar de geriatria. La persona que presti
aquest servei ha de tenir la titulació de treballadora familiar i/o auxiliar de gerontologia i, sempre que
sigui possible, seria desitjable que formi part del mateix equip professional que presta atenció
habitual als habitatges.
Per tal de poder adaptar aquest servei complementari a les necessitats canviants de cada equipament
es fa una reserva màxima sobre el pressupost anual per a cada lot.
A la taula que es presenta a continuació es recull el pressupost màxim que es reserva per a cada lot i
el nombre d’hores anuals de servei complementari a què correspon:
LOTS
1
2
3
4
5
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Reserva màxima sobre el pressupost anual
sense IVA
8.067,63 €
7.449,48 €
6.625,32 €
8.067,63 €
4.136,85 €

Nombre d’hores anuals corresponent
al servei complementari
509
470
418
509
261
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Aquest servei suposarà una despesa que només es podrà facturar si hi ha utilització efectiva del servei
i amb l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona. Les despeses imputades a aquesta reserva
s’hauran de justificar documentalment cada mes aportant un full de càlcul resum amb la relació de les
hores de servei complementari utilitzades, usuari a qui se li ha prestat el servei i import del servei. Les
despeses efectuades sobre aquesta partida hauran de consensuar-se, entre l’IMSS i l’adjudicatari, de
manera trimestral.
El servei complementari d’auxiliar de geriatria només podrà fer-se servir després d’exposar el cas per
escrit al tècnic/a municipal responsable del servei, amb quantificació del servei complementari
requerit i motivació de la necessitat; i amb l’aprovació escrita del mateix prèviament a la seva
utilització. Qualsevol canvi pel que fa a intensitat i terminis requerirà conformitat prèvia del tècnic/a
municipal.

4.7 Aspectes metodològics i organitzatius del servei
Criteris d'accés
Els criteris d’accés als habitatges amb serveis, són fixats per l’Ajuntament tot complint la normativa
del Registre de Sol·licitants d’Habitatge. Totes les persones beneficiaries d’un habitatge amb serveis
per a gent gran han signat prèviament un contracte d’ús i habitació amb el Institut Municipal de
l’Habitatge de Barcelona (IMHAB). Les persones que accedeixen han estat prèviament inscrites a
l’Oficina de l’habitatge de Barcelona i han estat admeses en una llista conforme compleixen els
requisits.
Són persones majors de 65 anys i la composició familiar o unitat de convivència és de dues persones
com a màxim.
Per aquest motiu l’empresa adjudicatària del present concurs no té cap decisió ni tràmit a realitzar
respecta a la selecció i admissió de les persones que hi van a viure a un d’aquests habitatges.
Documentació dels habitatges amb serveis
Des de l’ inici de la prestació del servei de gestió dels habitatges amb serveis per part de l’adjudicatari,
l’Ajuntament facilitarà els models dels següents documents:
• Registre d’usuaris dels habitatges amb serveis.
• Règim de funcionament intern dels habitatges amb serveis per a gent gran
• Fitxa individual de seguiment i el pla de treball individualitzat.
• Fulls de reclamacions.
• Bústia de suggeriments.
• Arxiu de tota la documentació.
Altres aspectes organitzatius
-

-
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Per a la prestació del servei objecte del contracte, l’adjudicatari/a haurà de tenir tots els
mitjans personals necessaris per cobrir els serveis durant l’horari establert i assolir els
objectius que s’estableixen en aquest plec de condicions. Tots els professionals de
l’equipament, hauran d’accedir a la plaça assignada, sent ja posseïdors de la titulació
acadèmica requerida per la legislació vigent. És responsabilitat de l’adjudicatari comprovar
l’acreditació i facilitar-la a l’Ajuntament si ho requereix.
La suplència de la direcció haurà d’estar coberta, en tot moment, per una persona en qui
delegui, amb les mateixes hores laborals, funcions i obligacions i amb la comunicació
immediata de la substitució als serveis municipals corresponents. El nomenament de la
suplència de la direcció haurà de tenir el vistiplau exprés de l’IMSS.
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-

-

-

-

-

-
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La suplència de la resta del personal serà immediata durant tot l’any.
L`Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) de podrà dur a terme els controls i la petició del
compliment normatiu de les obligacions que són responsabilitat de l’empresa adjudicatària.
El representant designat per l’empresa dins de cada equipament, serà la persona
responsable de la coordinació general dels serveis prestats a l’equipament, del seguiment del
funcionament i de respondre de qualsevol incidència tècnica i/o de gestió en relació al
desenvolupament del contracte. Aquesta coordinació es realitzarà com a mínim un cop al
mes amb la persona designada a tal efecte per l’Ajuntament.
L’empresa adjudicatària haurà de designar un/a representant a través del qual es
canalitzaran totes les relacions derivades d’aquest contracte amb l’IMSS de l’Ajuntament de
Barcelona. Aquest representant farà de coordinador intern del servei prestat per l’empresa
als diferents equipaments. Les tasques de coordinació comprenen com a mínim:
 Assegurar el compliment del servei, disposant les substitucions del personal
pertinents en casos de substitució, baixa o períodes de vacances.
 Acompanyar als professionals del servei en les diferents demandes que els facin
arribar els habitacionistes dins de les tasques associades a la prestació del servei i en
la intervenció davant de situacions o incidències greus o conflictives; orientant,
resolent els dubtes i aportant la informació i formació necessàries.
 Responsabilitzar-se que els suplents o substituts del personal assignats al servei són
capaços i saben desenvolupar les tasques assignades.
L’empresa adjudicatària assegurarà, amb una periodicitat mínima de 2 hores al mes, la
supervisió de la intervenció pel suport i atenció personal efectuada per part del personal del
servei de direcció i d’auxiliar de geriatria parant especial atenció a les situacions conflictives
amb/entre habitacionistes. Aquesta supervisió que persegueix donar eines d’actuació i
suport als professionals, haurà de ser desenvolupada per personal experimentat aliè al
servei. D’aquestes sessions de supervisió n’haurà de quedar constància escrita indicant els
temes tractats, i les conclusions a les que s’arriba. La proposta de personal de supervisió, que
haurà de ser subcontractada, haurà de comptar amb el vistiplau del tècnic municipal
assignat. L’IMSS podrà requerir el currículum vitae del supervisor.
Per a la coordinació tècnica del projecte l’empresa adjudicatària assegurarà la participació
dels professionals específics, a les taules tècniques que l’Ajuntament tingui establertes i en
totes aquelles que es determini amb la finalitat de realitzar un treball conjunt, en els
aspectes d’atenció social, amb els diferents equipaments per a la gent gran, per arribar a
assolir una qualitat d’assistència òptima del conjunt dels centres.
És responsabilitat de l’empresa adjudicatària elaborar un Programa de Dinamització d’acord
amb el punt 4.2.g del Plec de Prescripcions Tècniques. Aquest Programa es revisarà
anualment per a cada equipament incorporant les propostes dels habitacionistes i adaptantlo als seus interessos.
L’empresa adjudicatària utilitzarà els sistemes d’informació i registre municipals que li siguin
facilitats des de l’IMSS.
És responsabilitat de l’empresa adjudicatària del servei, el petit manteniment ordinari
correctiu, preventiu i normatiu de les instal·lacions, incloent les zones d’ús exclusiu del
personal i els espais destinats a la prestació del servei assignades per l’IMSS de l’Ajuntament
de Barcelona (despatx de direcció, sales comuns, espai de recepció, bugaderia). El material
necessari per realitzar aquest manteniment el subministrarà l’Administració. Aquest petit
manteniment, que podrà ser subcontractat, no podrà realitzar-se pel personal assignat al
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servei dins del seu horari. En el cas que el conserge realitzi aquestes tasques de
manteniment, el temps dedicat a aquestes tasques s’haurà de computar com a hores
extraordinàries.

General

Electricitat

Fontaneria

Fusteria
Alumini
Serralleria

Revisió d’alarmes internes dels habitatges (periodicitat trimestral).
Revisió d’intèrfons (periodicitat trimestral).
Neteja filtres rentadora/assecadora comunitàries.
Manteniment d’estenedors i zones d’estendre comunes.
Revisió de llums i sensors.
Canvi de bombetes.
Reparació d’endolls i interruptors.
Reparació/canvi de la tapa del WC.
Reparació aixetes lavabos.
Desembús desguassos.
Reparació de tiradors i cisterna del WC.
Reparació mobiliari d’espais comunitaris.
Penjar prestatgeries als espais comunitaris.
Ajust de portes.
Reparació/Canvi de panys.

CLÀUSULA 5. CONDICIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ
5.1.Condicions essencials d’execució
5.1.1 Descripció de les obligacions específiques del contracte
L’adjudicatari tindrà les següents obligacions específiques vers el present contracte:

L’empresa adjudicatària designarà un interlocutor amb l’IMSS per a la revisió periòdica de
l'execució del present contracte.

No vincularà al servei perfils professionals, ni funcions, ni nombre d’hores que no hagin estat
definits expressament per l’Ajuntament dins de l’apartat 4.5 del la clàusula 4 del Plec tècnic.

No vincularà al servei un nombre d’hores diferent al que s’estipula dins de de l’apartat 4.5, taula
2 de la clàusula 4 del Plec tècnic.

Dotarà als professionals amb tasques de coordinació dels serveis de telèfons mòbils.

Comunicar telefònicament i immediatament a l’IMSS de l’Ajuntament de Barcelona, les baixes
dels usuaris que es produeixin per qualsevol causa, en un primer moment, i per escrit (correu
electrònic), mitjançant el protocol d’incidències establert per l’IMSS dins de les 24 hores
següents.

L’empresa adjudicatària, quan detecti malalties o deficiències persistents, de caràcter psíquic o
físic, en l’usuari/a que li impedeixin governar-se per ell/a mateix/a, ho posarà en coneixement
l’IMSS de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant informe escrit, a fi i efecte que es pugui
procedir, des del servei municipal corresponent, a un canvi de recurs assistencial.

Assegurar els estàndards de qualitat que l’IMSS de l’Ajuntament de Barcelona estableixi,
facilitant l’ús dels instruments de mesura que es determinin.
 Aplicar els sistemes d’informació que l’IMSS decideixi.

Respectar la representació exterior que té, com a titular, l’Ajuntament de Barcelona.

Complir les normes d’identificació visual del Departament d’Imatge de l’Ajuntament de
Barcelona en tota la documentació i/o en la identificació del personal de l’empresa que treballi
en l’equipament, constant sempre com empresa gestora. Els uniformes i complements del
personal aniran a càrrec de l’adjudicatari.

Afavorirà una bona relació amb l’usuari/a com a base de la prestació del servei i eludirà
qualsevol conflicte personal amb les persones usuàries. L’empresa haurà d’informar
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expressament a l’IMSS de l’Ajuntament de Barcelona, a través dels canals de coordinació
establerts, de qualsevol incidència que tingui lloc durant la prestació.
Aportar, a requeriment de la Direcció de l’IMSS de l’Ajuntament de Barcelona la informació
funcional, assistencial, econòmica, estadística, els indicadors de gestió i altra documentació que
es determini a través del Programa de Suport i Acolliment Residencial per a Gent Gran, d’entitats
col·laboradores, i en tot cas, hauran de estar informatitzats i a ser possible realitzar la seva
transmissió amb els sistemes tecnològics que li siguin requerits.
Comunicar, telefònicament i immediatament, a la l’IMSS qualsevol modificació de la situació de
la persona gran, així com qualsevol incidència que es produeixi.
L’establiment ha de disposar d’un reglament de règim intern, d’acord amb el que preveu el
Decret 284/1996, de 23 de juliol, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig, el contingut del
qual no ha de contradir els termes del contracte facilitat per l’IMSS. Aquest reglament de règim
intern dels habitatges amb serveis per a la gent gran és l’aprovat en la Comissió de Govern, en
sessió d’11 de març de 2009 i publicat al BOPB del 27 de març de 2009. Aquest document
estableix el funcionament intern dels habitatges amb serveis per a gent gran. Es lliurarà una
còpia als usuaris i s’exposarà al tauler d’anuncis de l’equipament.
Prestarà els serveis propis d’habitatges amb serveis, de conformitat amb les condicions
funcionals i materials que s’estableixen en les disposicions reguladores de l’ordenació general
dels serveis socials, en quant a establiments i règim de funcionament dels serveis de l’Ajuntament
de Barcelona, de conformitat amb les indicacions i les directrius de l’IMSS de l’Ajuntament de
Barcelona.
Haurà de disposar dels protocols, que afectin el servei, establerts a l’article 18 del Decret
284/1996, de 23 de juliol, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig, aplicats per al propi
funcionament, que han de recollir la pràctica diària i real de l’equipament, a més d’aquests caldrà
tenir els protocols següents:
a) Protocol d’higiene de l’usuari/a.
b) Protocol de prevenció de caigudes.
c) Protocol d’emergència sanitària.
d) Protocol de seguiment de l’estat de benestar de l’usuari/a.
e) Protocol de neteja que garanteixi la correcta higiene dels habitatges amb serveis i de les
zones comuns.
f) Protocol de la bugaderia comunitària.
g) Protocol de teleassistència
Disposar dels registres establerts a l’article 18 del Decret 284/96, de 23 de juliol, modificat pel
Decret 176/2000, de 15 de maig, degudament documentats i permanentment actualitzats, així
com:
a) Registre d’usuaris
b) Registre d’altes i baixes (aquestes darreres amb data i motiu).
c) Registre de seguiment de la higiene de l’usuari/a.
d) Registre de caigudes.
e) Registre d’emergències sanitàries.
f) Registre de seguiment de l’estat de benestar de l’usuari/a.
g) Registre de la neteja diària, setmanal i mensual, tant de les zones comuns com dels
habitatges.
h) Registre de la bugaderia comunitària.
i) Registre de les petites reparacions i el manteniment dels serveis comuns.
j) Registre de comunicat d’incidències a les persones.
Disposar d’un tauler d’anuncis, en lloc visible, en el qual s’hi exposi:
a) Reglament de règim intern.
b) Organigrama de l’establiment, els seus responsables i la seva dependència organitzativa.
c) Avís sobre la disponibilitat de fulls de reclamació.
d) Horari de visites amb el director o directora de l’establiment.
e) Programa setmanal d’activitats.
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f) Instruccions per a casos d’emergència.
g) Tarifes de preus dels serveis opcionals, si s’escau.
Tenir a disposició dels usuaris i dels seus familiars els fulls normalitzats de reclamacions.
 Custodiar la correspondència, oficis, informes, actes... tramitada entre l’Ajuntament de
Barcelona i l’equipament, així com també tots els documents referents als usuaris.
Serà responsable de disposar d’un sistema segur i fiable de custòdia de claus de les persones
usuàries i de la clau mestre, així com de disposar per escrit de l’autorització de l’usuari per
aquesta cessió.
Establir els mecanismes d’informació i de participació dels usuaris o els seus representants
legals.
Haurà de realitzar el petit manteniment dels espais comuns de gent gran i dels habitatges dels
usuaris, segons s’estipula dins de de l’apartat 4.7 de la clàusula 4 del Plec tècnic.
Presentar semestralment els documents TC1 i TC2 del personal de l’equipament.
Notificar totes les modificacions i substitucions que es produeixin en la contractació del
personal i de l’acreditació de la titulació requerida a l’IMSS de l’Ajuntament de Barcelona.

L’adjudicatari tindrà les següents obligacions específiques relacionades amb les infraestructures i
l’edifici:













L’adjudicatari es farà càrrec de la neteja de totes les instal·lacions de l’edifici.
Es responsabilitat de l’empresa adjudicatària del servei, el manteniment ordinari correctiu,
preventiu i normatiu de les instal·lacions i els espais ocupats per les tasques d’atenció assignades
per l’IMSS de l’Ajuntament de Barcelona (despatx de direcció, sales comuns, espai de recepció i
sistemes d’intercomunicació), així com l’ajuda al manteniment ordinari menor dels habitatges.
Comunicar al IMHAB i a l’IMSS de l’Ajuntament de Barcelona qualsevol incidència que pugui
vulnerar la legislació, lesionar, perjudicar o fer minvar el funcionament del servei o de
l’establiment, així com qualsevol incidència que es produeixi en el manteniment de l’edifici.
Sol·licitar autorització prèvia, al IMHAB i a l’IMSS de l’Ajuntament de Barcelona, per a efectuar
reparacions extraordinàries o per a introduir modificacions en les obres o instal·lacions existents
a l’inici de la prestació del servei, les quals restaran en benefici de l’Ajuntament de Barcelona.
Fer-se càrrec de les despeses de telèfon, i manteniment, reparació i substitució, si fos el cas, dels
mitjans materials que siguin propietat de l’Ajuntament de Barcelona, que la gestió del centre
pugui ocasionar.
Reparar i reposar el material inventariable i material d’ús quotidià necessari per al manteniment
del servei i el que resulti malmès a causa d’un ús inadequat per part de l’empresa o el seu
personal.
L’IMSS de l’Ajuntament de Barcelona podrà dur a terme els controls i la petició del compliment
normatiu dels extrems responsabilitat de l’empresa adjudicatària.

5.1.2 Descripció del nivell de servei requerit
A continuació s’indiquen els nivells de servei a que es compromet, contractualment, cadascuna de les
parts contractants:
Nivell de Servei de l’Ajuntament de Barcelona:
1. Adjudicar en el menor termini els habitatges que quedin disponibles.
Nivell de Servei requerit a l’Adjudicatari:
1. Atendre el 100% de les demandes de suport i atenció personal realitzades pels habitacionistes
pautades en el Pla d’Atenció Individualitzat.
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2.
3.
4.
5.
6.

Atendre el 100% de les demandes de suport que arriben a la centraleta de la Teleassistència en
els horaris d’atenció estipulats.
Desenvolupar el 100% de les accions mínimes establertes en el Programa de Dinamització.
Realitzar el 100% de les accions formatives previstes al Pla de Formació Professional.
Coordinar el 100% de les situacions de pèrdua d’autonomia física o cognitiva que poden posar en
perill el benestar de la persona gran habitacionista.
Realitzar el 100% de les reparacions de petit manteniment en el domicili dels habitacionistes

CLÀUSULA 6. ALTRES ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
L’Ajuntament ostentarà les potestats següents:
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Gestionar l’ingrés de les persones que ocuparan els habitatges, així com de la llista de reserva.
Exigir l’adopció de mesures concretes eficaces per a restablir el bon ordre en l’execució d’allò
pactat, en el supòsit que l’empresa gestora incorri en actes i omissions que puguin interrompre el
normal funcionament del servei o el compliment dels programes de treball, sens perjudici d’allò
establert en la legislació de contractes de les Administracions Públiques.
Comunicar a l’adjudicatari qualsevol deficiència que observi perquè sigui resolta.
Exercir la inspecció del servei, controlant i avaluant de forma permanent la gestió del servei, la
qualitat assistencial i els resultats. Avaluar les dades relatives a l’autonomia dels usuaris.
Dictar les ordres i les instruccions necessàries per l’acompliment del contracte.
Sol·licitar a l’empresa gestora tota la documentació necessària per comprovar la bona marxa i el
funcionament dels Habitatges amb serveis, així com la relativa al personal que presta o ha prestat
els seus serveis a l’equipament.
Aprovar el projecte de funcionament.
Designar el personal tècnic responsable de la coordinació i el seguiment de la relació contractual.
Garantir l’autonomia de gestió de l’adjudicatari en els marges de les condicions definides en
aquest plec de condicions.
Facilitar el logotip de l’IMSS i de l’Ajuntament de Barcelona pels usos previstos en el present plec.
Facilitar l’atenció dels serveis jurídics de l’Ajuntament de Barcelona, en el cas que siguin
necessaris per a la correcta atenció a les persones residents.
Facilitar la instal·lació d’una línia telefònica que permeti la connexió del servei a la xarxa Internet.
Facilitar el mobiliari mínim inventariat, per a l’execució del projecte, essent propietat de
l’Ajuntament de Barcelona.
El manteniment de les instal·lacions i els elements constructius de l’edifici, son atribució i
responsabilitat de l’IMHAB, propietari i promotor de l’edifici.
Requerir a l’adjudicatari perquè acrediti documentalment el compliment de les obligacions
d’aquest plec de condicions.
Es responsabilitat de l’IMSS de l’Ajuntament de Barcelona, la substitució dels receptors i
maquinaria fixa dels espais ocupats per les tasques d’atenció assignades, com a conseqüència de
la seva obsolescència, envelliment o fallada absoluta.
L’Ajuntament de Barcelona, en el moment que ho consideri oportú, podrà contractar un tercer
especialitzat en explotació de bases de dades amb l’objectiu d’auditar i verificar els indicadors
d’activitat presentats per la empresa adjudicatària. L’adjudicatari tindrà la obligació de
proporcionar a l’ empresa que designi l’Ajuntament de Barcelona els orígens de dades que siguin
necessaris per a aquesta auditoria, així com el coneixement per a realitzar la explotació
d’aquestes dades. Els resultats de la auditoria seran vinculants pel que fa a les penalitzacions del
contracte.
Coordinar, supervisar i avaluar la prestació del servei.
Controlar de forma permanent la prestació del servei, per la qual cosa podrà inspeccionar, en tot
moment, les tasques que s’estiguin desenvolupant.
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L’Ajuntament es compromet a:








Garantir l’autonomia de gestió de l’adjudicatari en els marges de les condicions definides en
aquest plec de condicions.
Designar el personal tècnic responsable de la coordinació i el seguiment de la relació contractual.
Subministrar tota la informació i la documentació necessària, degudament complimentada.
Informar amb diligència de les modificacions que puguin esdevenir en relació amb els circuits de
treball i procediments que afectin a la prestació de serveis d’Atenció domiciliària.
Facilitar el logotip de l’Ajuntament pels usos previstos en el present plec.
L’Ajuntament contractarà una línia telefònica per a cada apartament que serà per ús exclusiu pel
servei de teleassistència.
La despesa del consum d’aigua i subministrament elèctric anirà a càrrec de cada habitacionista.

CLÀUSULA 7. AVALUACIÓ I SEGUIMENT
7.1 Descripció dels mecanismes de control
En aquest apartat s’indiquen els mecanismes de control dels que té previst fer ús l’Ajuntament
de Barcelona per tal de determinar, durant el curs del contracte, si s’està duent a terme una
correcta execució. Es detallen els mecanismes de control que seran usats, els responsables de
dur-los a terme, el format de presentació i la freqüència amb la que es durà a terme el control.

Descripció del control

Temporalitat

Presentació a petició del responsable municipal, dels protocols i
dels registres actualitzats, establerts en qualsevol dels apartats
de la clàusula 5 del plec de prescripcions tècniques del present
contracte.
Aprovació de lliurables
Adjudicatari
Format proposat per l'adjudicatari i aprovat per l'Ajuntament de
Barcelona
Quadrimestral

Descripció del control
Mecanisme de control
Responsable
Format de presentació
Temporalitat

Elaboració dels indicadors de l'activitat.
Informe de seguiment (abans del 5é dia hàbil de cada mes)
Adjudicatari
El facilitat per l'Ajuntament de Barcelona
Mensual

Descripció del control
Mecanisme de control
Responsable
Format de presentació
Temporalitat

Elaboració d'una memòria del servei.
Memòria (Abans del 31 de gener)
Adjudicatari
El facilitat per l'Ajuntament de Barcelona
Anual

Descripció del control

Elaboració d'informe d'incidències d'activitat i d'incidències de
manteniment a càrrec de l’IMHB.
Informe de seguiment
Adjudicatari
El facilitat per l'Ajuntament de Barcelona
Mensual

Mecanisme de control
Responsable
Format de presentació

Mecanisme de control
Responsable
Format de presentació
Temporalitat
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Descripció del control
Mecanisme de control
Responsable
Format de presentació
Temporalitat
Descripció del control

Mecanisme de control
Responsable
Format de presentació
Temporalitat
Descripció del control

Mecanisme de control
Responsable
Format de presentació
Temporalitat

Descripció del control

Mecanisme de control
Responsable
Format de presentació
Temporalitat
Descripció del control

Mecanisme de control
Responsable
Format de presentació
Temporalitat
Descripció del control
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Elaboració d'informe de petit manteniment en els habitatges i
d’espais comuns i d’ús privatiu del personal.
Informe de seguiment
Adjudicatari
El facilitat per l'Ajuntament de Barcelona
Mensual
Elaboració d'altres informes que sol·liciti l'Ajuntament de
Barcelona sobre el servei objecte d'aquest contracte d'acord
amb els sistemes d'avaluació i control de gestió.
Informe de seguiment
Adjudicatari
Format proposat per l'adjudicatari i aprovat per l'Ajuntament de
Barcelona
Trimestral
El responsable municipal del servei i l'empresa adjudicatària es
reuniran per repassar i avaluar la marxa del servei, el
funcionament dels equips, el grau de satisfacció de les persones
usuàries. L'eina per obtenir aquesta informació serà l’informe de
gestió, les reunions d'equip, entrevistes aleatòries amb els
usuaris.
Reunions de seguiment
Ajuntament i adjudicatari
El facilitat per l'Ajuntament de Barcelona
Anual

Elaboració d’un informe detallat de les mesures de conciliació
responsable del temps laboral, familiar i personal aplicades en
relació amb les persones ocupades en l’execució del contracte,
que inclogui també les reivindicacions per aquestes plantejades.
Informe de seguiment
Adjudicatari
Format proposat per l'adjudicatari i aprovat per l'Ajuntament de
Barcelona
Anual
L’empresa adjudicatària presentarà la documentació
corresponent al seguiment de l’activitat a l’IMSS de
l’Ajuntament de Barcelona, en la forma que l’esmentada
Direcció li requereixi.
Informe de seguiment
Adjudicatari
El facilitat per l'Ajuntament de Barcelona
Mensual o altrament quan l’IMSS determini
L’empresa adjudicatària facilitarà l’ús dels instruments de
mesura de qualitat del servei, en el moment i amb el contingut
que determini l’IMSS de l’Ajuntament de Barcelona.
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Mecanisme de control
Responsable
Format de presentació
Temporalitat

Informe de seguiment
Adjudicatari
Format proposat per l'adjudicatari i aprovat per l'Ajuntament de
Barcelona
Semestral o altrament quan l’IMSS determini

CLÀUSULA 8. PERSONAL
L’adjudicatari aportarà tot el personal per a la realització de tots els treballs i garantirà la prestació del
servei durant tots els dies de l’any independentment de les contingències de gestió que puguin sorgir
en el transcurs de l’execució del servei.
Els professionals que prestin els serveis, aportats per l'adjudicatari, dependran únicament d'aquest a
tots els efectes, sense que entre aquests i l'Ajuntament existeixi cap vincle funcionarial ni laboral.
Aquest personal treballarà a les ordres de l'adjudicatari, el qual vetllarà per l'exacte compliment de les
condicions de l’execució del contracte.
El personal haurà de gaudir a l’inici de la gestió de la titulació específica necessària per desenvolupar
les seves funcions. L’empresa adjudicatària serà la responsable de verificar aquesta acreditació, i de
facilitar-la a l’Ajuntament de Barcelona, si aquest li requereix.
L’adjudicatari es comprometrà a informar sobre les persones contractades en relació a les clàusules
de persones amb discapacitat i clàusules socials, si és el cas.
L’adjudicatari es compromet al compliment de totes les disposicions vigents en matèria laboral i de
Seguretat Social que siguin d'aplicació.
L'adjudicatari s'encarregarà de les funcions de reciclatge i formació continuada del personal que
haurà d’assegurar una bona gestió del servei. Aquesta formació, que correrà a càrrec de l’empresa
adjudicatària, es planificarà anualment i quedarà reflectida en el pla de formació professional, que
s’elaborarà a principis d’any amb indicació dels destinataris de la formació, continguts i hores de
dedicació, i es comunicarà a l’Ajuntament i als treballadors. L’adjudicatari garantirà un mínim de 20
hores anuals de formació als professionals del servei.
La programació ha d’incloure, com a mínim, formació en els següents àmbits:
1. Actualitzacions del model d’atenció centrada en la persona (ACP). Periodicitat mínima
anual.
2. Dinamització de col·lectius de gent gran.
3. Formació específica directament relacionada amb el col·lectiu propi dels habitatges
amb serveis per a gent gran o amb les tasques de gestió del servei: dret a
l’envelliment digne, habilitats de comunicació, mètodes de resolució de conflictes,
prevenció de maltractaments en la gent gran... Periodicitat mínima quadrimestral.
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De les accions formatives realitzades, se n’haurà de fer un petit resum del contingut i una valoració
per part dels assistents.
En el cas de noves incorporacions a l’equip de treball, el treballador haurà de rebre una formació
inicial bàsica durant el primer mes a partir de la data d’incorporació, i haurà de ser acompanyat en el
seu procés d’aprenentatge fins que l’empresa adjudicatària consideri que pot desenvolupar les
tasques associades al servei de forma autònoma.

CLÀUSULA 9. BENS I ESPAIS
Tot aquell material que es trobi inclòs en la valoració de les propostes d’adjudicació, romandrà com ús
exclusiu de l’equipament dels habitatges amb serveis i una vegada finalitzi el contracte que regula el
present plec quedarà en propietat de l’Ajuntament.
Tanmateix, l’adjudicatari s’ocuparà del seu manteniment i de la reposició en el cas que quedés
malmès durant la durada del contracte.
Els habitatges són habitatges socials de protecció oficial propietat de l’IMHAB cedits en règim d’ús i
habitació a persones majors de 65 anys autònomes. El mobiliari de dins dels apartaments és propietat
de dels persones que hi viuen
Els consums d’energia elèctrica i d’aigua dels espais comunitaris i d’altres despeses de manteniment
comunitari seran gestionats per l’IMHAB que els computarà als veïns en la manera que s’hagi
establert en els contractes signats entre les parts.
En el present contracte l’Ajuntament de Barcelona facilitarà el local i instal·lacions així com el
mobiliari del despatx de direcció, de consergeria i de sala o sales comunitàries segons inventari
especificat en l’annex 1.

CLÀUSULA 10. DIFUSIÓ DEL SERVEI I DRET D’IMATGE
a) La representació externa, tant a efectes de relació amb entitats, institucions, organismes, persones,
etc., públiques i privades, com amb els mitjans de comunicació correspon a l'Ajuntament.
L'incompliment d'aquest punt donarà lloc a les corresponents sancions, independentment dels
aspectes penals, en el cas que l'adjudicatari s'atribueixi funcions que no li són pròpies.
b) La titularitat de la documentació escrita derivada de la relació amb els usuaris, o la que resulti de
l'elaboració d'informes, estudis o qualsevol altre tipus de contingut, adreçada a qualsevol destinatari
individual o col·lectiu, públic o privat i que l'adjudicatari elabori en qualsevol fase del
desenvolupament del Projecte i es derivi de la seva gestió tècnica a partir del contracte de prestació
de serveis, correspon a l'Ajuntament de Barcelona.
c) En tota la documentació constarà obligatòriament, amb l'estructura, contingut i anagrama que els
serveis del propi Ajuntament estipulin, aquesta titularitat, igualment i també a partir del dictamen
tècnic, s'especificarà en la documentació elaborada que l'adjudicatari realitza la gestió tècnica del
Projecte.
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d) S'entén que el mateix plantejament amb respecte a la titularitat de la documentació s'aplicarà
quan aquesta s'elabori per qualsevol altre mitja, com per exemple, audiovisual, etc.
e) La titularitat correspondrà únicament a l'Adjudicatari quan aquest s'adreci a l'Ajuntament per fer-li
arribar els preceptius informes interns del desenvolupament del Projecte.

CLÀUSULA 11. SUBROGACIÓ
Cas que procedeixi la subrogació del personal de conformitat amb l’establert a l’article 44 de l’Estatut
dels treballadors, o per estar aquesta obligació establerta al conveni col·lectiu d’aplicació s’inclou a
efectes informatius i de conformitat amb el que preveu l’art. 120 del TRLCSP, la relació de persones
treballadores que en l’actualitat presten aquest servei facilitada per l’adjudicatària actual del
contracte, amb indicació de la categoria professional, el tipus de contracte, l’antiguitat, la jornada, el
salari brut anual de cadascuna d’elles, el número d’homes, el número de dones i el total de persones
treballadores facilitades pels contractistes següents:
LOT 1: Accent Social, SL........................................................................................................Annex núm. 2
LOT 2: ABD (Associación Bienestar i Desarrollo)..................................................................Annex núm. 3
LOT 3: Fundació Salut i Comunitat.......................................................................................Annex núm. 4
LOT 4: UTE OHL SERVICIOS-INGESAN SAU Y ASOC EDAD DORADA MENSAJ.DE LA PAZ....Annex núm. 5
LOT 5: UTE OHL SERVICIOS-INGESAN SAU Y ASOC EDAD DORADA MENSAJ.DE LA PAZ....Annex núm. 6

CLÀUSULA 12. FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE I TRASPÀS
En cas de finalització de vigència del contracte de gestió i no renovació del contracte amb la mateixa
empresa que havia estat adjudicatària, l'Ajuntament supervisarà i ordenarà el traspàs d'informació, de
funcionament i organització dels serveis esmentats, de l'anterior empresa vers la nova empresa
adjudicatària en el termini de vuit dies previs a la incorporació de la nova empresa.
L’adjudicatari haurà de presentar l’inventari de mobiliari actualitzat a l’Ajuntament al finalitzar la
prestació.

CLÀUSULA 13. RESPONSABILITAT
L’adjudicatari assumeix la responsabilitat del correcte funcionament del servei, així com dels danys
que el seu personal pugui patir i/o ocasionar a les persones usuàries, per qualsevol causa en el centre,
en el seu mobiliari, instal·lacions i objectes personals, i hauran de procedir, quan s’escaigui, a la
corresponent indemnització.
L’adjudicatari garantirà la defensa jurídica dels seus treballadors contra les denúncies que es
produeixin per aquests fets, sense perjudici de les actuacions que puguin derivar-se, en cas de provarse els fets denunciats.
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ANNEX 1
INVENTARI PARAMENT ESPAIS COMUNS DELS HABITATGES AMB SERVEIS PER A GENT GRAN
LOT 1
EQUIPAMENT
CAN TRAVI

CAMÍ ANTIC DE
VALENCIA

PERE IV

23

MOBILIARI
1 taula MEET amb calaixos i dos
potes de 160x80
1 Faldó MEET 160 cm.
1 cadira ERGA 3758 ARAN negre
1 buc de 4 calaixos
36 cadires Biplax Mundaka blau
20 cadires de plàstic
6 taules rodones 120cm. Gris
1 armari amb combinació per claus
1 armari alt amb portes i estanteries
interiors MEET (80x40x198)
1 taula MEET amb 4 calaixos i 2
potes de 140x80
1 Faldó MEET 140 cm.
2 cadires ERGA 3758 ARAN negre
62 cadires Biplax Mundaka blau
7 taules rodones 120cm. Gris
1 armari alt amb portes i estanteries
interiors MEET (80x40x198)

4 Taula 140x80cm Tempo
4 Taula rodona 116 cm Tempo
4 Armari amb portes 100x198 amb 5
prestatges. Tempo
2 Armari amb portes 100x70
2 Encimera per armaris 100 cm
10 Cadira amb braços gris. Logan
10 Cadira braços vermell. Logan
10 Cadira amb braços negre. Logan
2 Taula rodona de 80 cm, negre.
Barcino
4 Cadira polipropilè injectat. Color
taronja. Pole
4 Cadira polipropilè injectat. Color
verd lima. Pole
1 vitrina anuncis 80x100 cm i suro

MOBILIARI
1 armari llibreria alt amb baixes i
estanteries interiors MEET
(80x40x198 )
1 armari alt amb estanteries MEET
(80x40x198 )
1 armari eines marca HECO
1 vitrina anuncis 80x100 i suro
2 penjadors de peu Mirac
8 taquilles metàl·liques

1 armari llibreria alt amb portes i
estanteries interiors MEET
(80x40x198 )
1 armari alt mixte amb portes
complert MEET (80x40x198 )
1 vitrina anuncis 80x100 i suro
2 penjadors de peu Mirac
1 armari amb combinació per claus
6 Silló color moka/marfil
1 Sofà en negre apilable.
2 Taula rodona de 80 cm de
diàmetre, en negre.
8 Cadira en polipropilè injectat.
Color taronja / lima
1 Caixa claus petita amb
combinació
1 Caixa per claus amb tanca de
combinació
1 Taula despatx
1 Calaixera despatx amb clau.
1 Cadira d'oficina negra
3 Silló color moka. Babel
3 Silló color marfil. Babel
1 Sofà en negre apilable. Estructura
d'alumini pintat. Coixins color
beige. Barcino
2 Parasol de peu lateral model LA2
de 8 varilles d’alumini. Màstil
d’alumini amb obertura per
manivella. Teixit de polièster beige.
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LOT 2
EQUIPAMENT
NAVAS DE TOLOSA

MOBILIARI
2 cadires ERGA 3758 ARAN negre
20 cadires Biplax Mundaka blau
4 taules rodones 120cm. Gris
1 armari alt amb portes i
estanteries interiors MEET
(80x40x198)
1 armari amb combinació per
claus
1 armari llibreria alt amb portes i
estanteries interiors MEET
(80x40x198 )
2 taules plegables
1 vitrina anuncis 80x100 i suro
2 penjadors de peu Mirac

MOBILIARI
1 armari mitjà amb portes i
estanteries (de 80x40x130)
31 cadires de plàstic
1 taula MEET amb 4 calaixos i 2
potes de 140x80
1 Faldó MEET 140 cm.
9 cortines estors blaus
3 cortines estors grisos
4 cadires de plàstic de color toronja
4 cadires de plàstic de color verd
3 cadires de vimet
2 taules rodones color negre
4 cadires de plàstic blanques
1 Sofà exterior blanc

SANTA CATERINA

1 taula MEET 4 potes de 160x80
1 Faldó MEET 160 cm.
1 Ala MEET 100x60
1 Buc MEET calaix i arxivador
2 cadires ERGA 3758 ARAN negre
29 cadires Biplax Mundaka blau
26 cadires de plàstic
6 taules rodones 120cm. Gris
1 taula rectangular de 100x60

CAMPO SAGRADO

1 taula MEET 1 pota de 140x80
1 Faldó MEET 70x30 cm.
1 Buc MEET 3 calaixos
1 cadira ERGA 3758 ARAN negre
25 cadires Biplax Mundaka blau
25 cadires apilables de plàstic
6 taules rodones 120cm. Gris
3 armaris alt amb portes i
estanteries interiors MEET
(80x40x198)

1 armari de portes corredisses
2 armari alt amb portes i estanteries
interiors MEET (80x40x198)
1 armari per claus amb tanca de
combinació
1 armari mitjà amb portes i
estanteries MEET (80x40x130)
4 armari llibreria alt amb estanteries
interiors (80x40x198)
1 vitrina anuncis 80x100 i suro
3 penjadors de peu Mirac
2 Estands per fulletons
1 armari petit de 50 cm alçada
1 penjadors de peu Mirac
1 armari per claus amb tanca de
combinació
1 armari persiana per claus
1 sofà
1 vitrina anuncis 80x100 i suro
1 Estand per fulletons

LOT 3
EQUIPAMENT
GRAN VIA

CONCILIO DE
TRENTO I

24

MOBILIARI
2 taules 4 potes de 160x80
2 Faldons 160 cm.
2 Bucs MEET calaix i arxivador
1 cadira ERGA 3758 ARAN negre
45 cadires Biplax Mundaka blau
7 taules rodones 120cm. Gris.
1 armari per claus amb tanca de
combinació
1 taula MEET amb 4 calaixos i 1
potes de 140x80

MOBILIARI
2 armaris alts amb portes i estanteries
interiors MEET (80x40x198 )
1 armari mitjà amb portes i estanteries
interiors MEET (80x40x130)
1 armari llibreria alt amb portes i
estanteries interiors MEET 80x40x198
2 vitrines anuncis 80x100 i suro
2 penjadors de peu Mirac
1 armari llibreria alt amb portes baixes
i estanteries interiors MEET

Àrea de Drets Socials
Institut Municipal de Serveis Socials
Departament d’Atenció a la Gent Gran
i de promoció de l’Autonomia Personal
C/ València, 344 3a. Planta.
08009 Barcelona

1 Faldó MEET 70x30 cm.
2 cadires ERGA 3758 ARAN
negre
24 cadires Biplax Mundaka blau
6 taules rodones 120cm. Gris
1 armari alt amb portes i
estanteries interiors MEET
(80x40x198)

CONCILIO DE
TRENTO II

LOT 4
EQUIPAMENT
MONTNEGRE

TORRE JULIA

ALÍ BEI

25

1 taula MEET amb 4 calaixos i 1
potes de 140x80
1 Faldó MEET 70x30 cm.
2 cadires ERGA 3758 ARAN
negre
6 cadires Biplax Mundaka blau
4 Cadires de plàstic
1 taula rodona 120cm. Gris
1 armari alt amb portes i
estanteries interiors MEET
(80x40x198)
1 armari llibreria alt amb portes
baixes i estanteries interiors
MEET (80x40x198 )

MOBILIARI
1 armari amb portes i
prestatgeries (94x141x42)
1 armari amb portes corredisses
(100x145x46
29 cadires oficina amb rodes
51 cadires plàstic
2 cadires ERGA 3758 ARAN
negre
1 armari amb combinació per
claus
2 taules despatx 156x80
1 taula MEET amb 4 calaixos i 4
potes de 140x80
1 Faldó MEET 55 cm.
1 buc MEET 4 calaixos
2 cadires ERGA 3758 ARAN
negre
37 cadires Biplax Mundaka blau
23 cadires de plàstic
7 taules rodones 120cm. Gris
1 vitrina anuncis 80x100 i suro
EDIFICI EN CONSTRUCCIÓ

(80x40x198 )
1 armari alt amb portes complert
MEET (80x40x198 )
2 vitrines anuncis 80x100 i suro
3 penjadors de peu Mirac
1 armari amb combinació per claus
4 cadires de plàstic de color toronja
4 cadires de plàstic de color verd
3 cadires de vimet
2 taules rodones color negre
4 cadires de plàstic blanques
1 Sofà exterior blanc
2 vitrina anuncis 80x100 i suro
2 penjadors de peu Mirac
1 armari amb combinació per claus
4 Taules negres rodones petites de
terrassa
1Taula rectangular negra petita de
terrassa
1 Sofà terrassa 1 plaça
1 Sofà terrassa 2 places
6 Cadires plàstic color taronja
7 Cadires plàstic color verd
6 Cadires terrassa color blanc
6 Cadires terrassa color marró

MOBILIARI
17 papereres metàl·liques tipus
cendrer: 25x60
7 penjadors de peu Mirac
10 taules pentagonals
6 taules rodones 120cm. Gris
2 taules rodones 130cm. Amb peus de
fusta
2 vitrines anuncis 80x100
1 expositor de fulletons
2 escriptoris amb calaixos 145x70
1 armari alt amb portes i estanteries
interiors MEET (80x40x198)
1 armari de portes corredisses de
100x45x150
2 penjadors de peu Mirac
1 armari llibreria alt amb estanteries
interiors i portes (80x40x198)
1 armari amb combinació per claus
2 sofàs jardí
4 butaques jardí
2 taules jardí
EDIFICI EN CONSTRUCCIÓ
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LOT 5
EQUIPAMENT
GLORIES I- II

GERMANETES

MOBILIARI
10 cortines enrotllables
14 Taula rodona 116 cm Tempo
10 Cadira braços gris. Logan
120 cadira confident braços
gris, blanc,vermell
9 armari persiana 120 x 200
10 taula 160x80 amb faldó i
pasacables
EDIFICI EN CONSTRUCCIO

MOBILIARI
2 cadira braços regulables.Vela
2 bucs 3 calaixos amb rodes 40xx60x69
2 portes armaris 100x120
2 armari Metàlica 120x45x198
2 tapes per armari metàl·lic
76 silló exterior marfil i antracita
19 taules exterior Olaya
2 jardineres 110x40x40
EDIFICI EN CONSTRUCCIO
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Ester Quintana Escarra, Tècnica, el dia 14/11/2019 a les 10:38, que informa;
Sr. Nuria Menta Sala, Cap de Departament, el dia 20/11/2019 a les 08:44, que informa.

