Serveis Jurídics, Econòmics i Organització. Contractació.
IP/sm/jr
Núm. Exp.: 2021/1129

Contracte administratiu del servei de Teleassistència domiciliaria de les comarques
gironines
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), amb
NIF Q1700565C, representada per la seva presidenta, la senyora Maria Puig i Ferrer, amb
DNI núm. 40537626B, amb domicili, a efectes d’aquest contracte, a la seu de Dipsalut, carrer
Pic de Peguera núm. 15, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, Edifici Jaume
Casademont, la Creueta, de Girona (17003).
I de l'altra, el senyor Abel Jose Delgado Maya, amb NIF 02251164Q , actuant en nom propi
i en interès de la societat TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANTARIOS SLU, amb NIF
B80925977, amb domicili a efectes d’aquest contracte a l’avinguda de Castilla, numero 2,
edifici Munich 2a planta, parc empresarial San Fernando de Henares (28830) de Madrid.
Dóna fe de l’acte el secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas, en la seva
condició de fedatari públic.

ACTUEN
La senyora Maria Puig i Ferrer en la seva condició de presidenta, per delegació, de
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), amb NIF
Q1700565C, en ús de les atribucions conferides per la Disposició addicional 2a de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic (LCSP) i a l’empara de l’article
15.c) dels Estatuts de Dipsalut i d'acord amb la delegació efectuada per Resolució de la
Presidència de la Diputació de Girona, de data 23 de juliol de 2019.
Els senyor Abel Jose Delgado Maya, en nom i representació de la societat, TELEVIDA
SERVICIOS SOCIOSANTARIOS SLU constituïda per temps indefinit. L’empresa es va
constituir per temps indefinit amb la denominació social de SERGESA TELEVIDA, SL,
mitjançant escriptura de constitució atorgada a Madrid el dia 16 de maig de 1994, davant el
notari sr. Jose Machado Carpenter, número 1.399 del seu protocol. Posteriorment, en data
14 d’octubre de 2004, es transforma a societat de responsabilitat limitada mitjançant
escriptura atorgada davant el notari Carlos el Moral Carro. Posterioment, en data 3 de
desembre de 2010 i davant el notari Antonio Morenés Giles, s’acorda modificar la
denominació social de la entitat, passant-se a denominar TELEVIDA SERVICIOS
SANITARIOS, S.L, constituïda mitjançant escriptura de modificació atorgada a Madrid, el dia
3 de desembre de 2010, davant el notari sr. Antonio Morenes Giles, número 1.543 de su
protocolo. L’empresa està inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, al volum 8.694, foli
199, secció 8ena, fulla M-139922, inscripció 26ena.
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La representació que ostenta el senyor Abel Jose Delgado Maya, com a apoderat de la
societat per termini indefinit, deriva de l’escriptura constituïda davant el notari de Madrid, el
senyor Rafael Martinez Die, en data 9 d’abril de 2014, amb protocol número 2033 i que va
causar la inscripció numero 47 al Registre Mercantil.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per a formalitzar aquest contracte i
lliure i espontàniament,

MANIFESTEN

I. Antecedents administratius
En data 26 de maig de 2021, la cap de la unitat d’Acció Social de Dipsalut, emet un informe
on justifica la necessitat de contractar el servei local de teleassistència a comarques
gironines amb un pressupost màxim de licitació del contracte de quatre milions sis-cents nou
mil quaranta euros amb quaranta-nou cèntims (4.609.040,49 €), IVA no inclòs. A aquesta
quantitat cal aplicar l’IVA corresponent per import de cent vuitanta-quatre mil tres cents
seixanta-un euros amb seixanta-un cèntims (184.361,61 €) fet que suposa un pressupost
base de la licitació de quatre milions set cents noranta-tres mil quatre-cents dos euros amb
deu cèntims (4.793.402,10 €) IVA inclòs, i un termini d’execució de dos anys prorrogable per
dos anys addicionals.
El dia 8 de juny de 2021 el Consell Rector de Dipsalut aprova l’inici de l’expedient de licitació
i posteriorment, el dia 16 de juny de 2021, es publicà l’anunci al perfil del contractant de
Dipsalut, un cop publicat l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea, i per tant es va iniciar el
termini per a la presentació d’ofertes.
Finalment, un cop tramitat el corresponent expedient de contractació, en data 5 d’octubre de
2021, mitjançant acord del Consell Rector de Dipsalut, s’adjudica el contracte del servei de
teleassistència domiciliaria de les comarques gironines, a l’empresa Televida servicios
sociosanitarios, SLU amb NIF B80925977, per un import màxim de quatre milions sis-cents
nou mil quaranta euros amb quaranta-nou cèntims (4.609.040,49 €), IVA no inclòs. A aquesta
quantitat cal aplicar l’IVA corresponent per import de cent vuitanta-quatre mil tres cents
seixanta-un euros amb seixanta-un cèntims (184.361,61 €) fet que suposa un pressupost
base de la licitació de quatre milions set cents noranta-tres mil quatre-cents dos euros amb
deu cèntims (4.793.402,10 €) IVA inclòs.
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II. Voluntat de les parts de formalitzar el present contracte de serveis
D’acord amb els antecedents exposats i de conformitat amb el disposat a la DA 3a de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP) i en
concordança amb els articles 61 i 153 de la LCSP, els signataris manifesten la seva voluntat
de formalitzar el present contracte, que es regirà pels següents:

PACTES

Primer. Objecte del contracte administratiu
L’objecte del present contracte administratiu de serveis és regular els aspectes jurídics,
econòmics i administratius de la contractació del servei de teleassistència domiciliaria de les
comarques gironines.
Les característiques, terminis i obligacions tècniques són les recollides en el Plec de
Prescripcions Tècniques del contracte i en l’oferta presentada pel licitador.
Durant l’execució del contracte es preveu que Televida servicios sociosanitarios, SLU
acrediti el compliment de les obligacions contractuals relatives a les condicions socials i
mediambientals pactades i recollides a la clàusula 25 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars (PCAP), presentant una declaració responsable que concreti les mesures que es
duran a terme.

Segon. Import del contracte
L’import del contracte és d’un màxim de quatre milions sis-cents nou mil quaranta euros amb
quaranta-nou cèntims (4.609.040,49 €), IVA no inclòs. A aquesta quantitat cal aplicar un IVA
del 4% i per import de cent vuitanta-quatre mil tres cents seixanta-un euros amb seixanta-un
cèntims (184.361,61 €) fet que suposa un pressupost base de la licitació de quatre milions
set cents noranta-tres mil quatre-cents dos euros amb deu cèntims (4.793.402,10 €) IVA
inclòs.
La periodificació prevista del contracte és:
2022
Import
IVA (4%)*
Total

2023

865.384,62 €
34.615,38 €
900.000,00 €

908.653,85 €
36.346,15 €
945.000,00 €
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Total
1.774.038,47 €
70.961,53 €
1.845.000,00 €

Els preus unitaris, són els establerts a la proposta presentada per l’adjudicatari, i acceptada
per Dipsalut, que són:

Teleassistència estàndard
Teleassistència amb tecnologia complementària

Import IVA no inclòs
12,50 €
14,50 €

En el preu es consideraran incloses totes les despeses que s’originin en aquesta licitació
i durant l’execució del contracte com a conseqüència de les obligacions establertes en el
plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i en el plec de prescripcions tècniques
(PPT).
Atès que l’inici de la despesa està prevista per a l’any 2022 aquest expedient es tramitarà
anticipadament i es condicionarà al compliment de la base d'execució 21a del Pressupost
general de la Diputació de Girona de l'any 2021, quedant l'adjudicació del contracte sotmesa
a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a les
obligacions que se'n derivin en l'exercici corresponent. Es fa constar que per al tipus de
despesa a efectuar existeix normalment crèdit adequat i suficient en el pressupost general
de Dipsalut, com es desprèn del crèdit disposat en l’actual contractació que cobreix el servei
de teleassistència.
Atès que el contracte comportarà despeses de caràcter plurianual, al comprendre més d’un
exercici pressupostari, la seva autorització o realització se subordinarà al crèdit que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d'acord amb l'article 174 del text refós
de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.

Tercer. Revisió de preus.
El preu del contracte no es podrà revisar, d'acord amb l'article 103 de la LCSP.

Quart. Durada del contracte i possibilitat de pròrroga.
El termini de durada del contracte és de 2 anys, a partir de l’1 de gener de 2022.
El contracte es podrà prorrogar per un màxim de 2 anys, fins a un total de 4 anys.

Cinquè. Forma de pagament.
D’acord amb la clàusula 29 del PCAP, l’empresa adjudicatària facturarà a mes vençut per
les persones usuàries ateses, d’acord amb les indicacions previstes en el Conveni de
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col·laboració formalitzat entre Dipsalut i els ens col·laboradors.
Així doncs, l’empresa presentarà a Dipsalut una sola factura amb els usuaris on s’indicarà el
període facturat, el número d’expedient, el nombre de terminals i el número de persones
usuàries de cada tipus a cada territori.
Pel què fa a la facturació de la resta d’ens locals, l’adjudicatària presentarà la factura a
cadascun d’ells amb els usuaris/es del seu territori, segons les instruccions que aquests els
hi facilitan per tal que facin front al seu percentatge respecte cada usuari/a.
Totes les factures presentades, es tramitaran de manera electrònica a través del servei de
factures electròniques eFACT i haurà de fer constar el número d’expedient del contracte
2021/1129.
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts a l’article 200 de la LCSP.
Les persones responsables del contracte podran, aleatòriament, sol·licitarar informació
complementària i realitzaran les comprovacions que cregui oportunes per verificar l’execució
del servei. Així mateix, hauran de validar les factures prèviament al seu pagament conforme
s’han executat les prestacions objecte del contracte.

Sisè. Garantia.
Per a respondre del compliment d’aquest contracte, en data 21 de setembre de 2021
(registre RE 2021/4272) l’empresa Televida servicios sociosanitarios SLU, constitueix la
garantia definitiva del contracte, per import de dos-cents trenta-mil quatre-cents cinquantados euros amb dos cèntims (230.452,02 €), corresponent al 5 % de l’import de licitació,
mitjançant aval bancari del Banco Santander, inscrit en el Registre Especial d’Avals amb el
número 0049-2891-39-2110005498, segons s’acredita en la còpia que s’annexa.
D’acord amb la clàusula 37 del PCAP, el termini de garantia del contracte serà de dos
mesos, a comptar des de la data de l’acord de recepció o conformitat amb la prestació
realitzada. Durant aquest termini, el responsable del contracte podrà comprovar que la
prestació realitzada s’ajusta a l’estipulat en aquest plec i en el plec de prescripcions
tècniques.
Un cop executada la totalitat de la prestació del contracte a satisfacció de Dipsalut, l’òrgan de
contractació acordarà l’acte de recepció o conformitat i determinarà la liquidació del contracte,
d’acord amb el disposat a l’article 210 de la LCSP.
Quan es facin efectives sobre la garantia definitiva les penalitats o indemnitzacions exigibles al
contractista, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en
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el termini de quinze dies des de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació
de la garantia prestada. En el cas que la garantia no es reposi, l’òrgan de contractació pot
resoldre el contracte.
La garantia definitiva no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del
termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte, o fins que es declari la resolució
d’aquest sense culpa del contractista.
Durant el termini de garantia el contractista tindrà dret a conèixer i ser escoltat sobre les
observacions que es formulin en relació amb el compliment del contracte.
Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no en resulten
responsabilitats es resoldrà el retorn de la garantia constituïda.
Un cop retornada la totalitat de la garantia dipositada, es procedirà a la seva cancel·lació.

Setè. Responsable del contracte.
Als efectes de l’article 62 de la LCSP, es designa com persona responsable del contracte la
cap de la secció d’Acció social de Dipsalut de Dipsalut.

Vuitè. Drets i obligacions de les parts contractants.
Els drets i les obligacions d’ambdues parts contractants són els establerts al PCAP annex i
a la oferta presentada per part de Televida servicios sociosanitarios SLU.

Novè. Principis ètics i regles de bona conducta.
Els principis ètics i regles de bona són els establerts a la clàusula 12 del PCAP annex.

Desè. Règim sancionador del contracte
Televida servicios sociosanitarios SLU estarà obligada a complir el contracte dins del termini
fixat per a la seva realització i amb el contingut, forma i condicions que s'assenyalen en el
PCAP, en el plec de prescripcions tècniques i amb les que hagi proposat l'empresa adjudicatària
en la seva oferta, sempre que hagin estat acceptades per Dipsalut.
Les demores, els compliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals
en que incorri l’adjudicatari durant l’execució del contracte, seran sancionats per l’òrgan de
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contractació, mitjançant la imposició de penalitats o bé, declarant la resolució del contracte,
d'acord amb l'establert a l'article 194 de la LCSP i el disposat en aquesta clàusula.
La imposició de sancions contractuals no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què
pugui tenir dret Dipsalut o terceres persones com a conseqüència de l’incompliment del
contractista, d’acord amb el disposat a l’article 196 de la LCSP.
El règim sancionador d’aquest contracte és l’establert a la clàusula 29 del PCAP.

Onzè. Protecció de les dades personals del contracte.
Les dades personals obtingudes del contractista seran tractades per l’Organisme Autònom
de Salut Pública de la Diputació de Girona com a responsable del tractament en els termes
de l’article 4.7 del Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016). La finalitat del tractament serà
gestionar el procediment de contractació i les actuacions que se’n deriven. La legitimació del
tractament es fonamentarà en el compliment de les relacions contractuals. Es publicaran
dades del contractista d’acord amb la normativa de transparència i de contractes del sector
públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció de dades
(accés a les dades, rectificació, supressió, portabilitat, sol·licitar-ne la limitació del tractament
i oposició) el contractista es podrà adreçar en qualsevol moment a Dipsalut.
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació que, per la
seva pròpia naturalesa, hagi de tenir caràcter reservat, informació a la que tingui accés en
l’execució del contracte. Aquest deure es mantindrà amb posterioritat a la resolució de la
relació contractual. Complirà el Reglament general de protecció de dades i la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en
relació a les dades personals dels interlocutors o representants de Dipsalut amb qui es
relacionarà.
Atès que l’execució del contracte comportarà per part del contractista el tractament de dades
personals responsabilitat de l’ens local, d’acord amb la disposició addicional 25 apartat 2 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic el contractista té la
consideració d’encarregat del tractament en el sentit i amb les obligacions establertes a
l’article 28 del Reglament general de protecció de dades. Seguirà les instruccions de l’ens
local en relació al tractament de les dades i, abans de portar a terme el tractament, signarà
el document sobre el compliment de la normativa de protecció de dades, mesures tècniques
a adoptar i compromís de confidencialitat que l’ens local li facilitarà.
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Dotzé. Confidencialitat de les dades del contracte.
El contractista respectarà el caràcter confidencial d’aquella informació a la que tingui accés
amb ocasió de l’execució del contracte, d’acord amb l’article 133 de la LCSP.
Aquest deure es mantindrà també amb posterioritat a la resolució de la relació contractual i
fins a termini de 5 anys.
En aplicació d’aquest deure de secret professional, Televida servicios sociosanitarios SLU
es compromet a no divulgar ni posar a disposició de tercers les citades dades i informació,
ni totalment ni en part, ni directa ni indirectament, excepte en els casos que sigui necessari
pel desenvolupament de les funcions i responsabilitats.

Catorzè. Cessió del contracte
D’acord amb la clàusula 33 del PCAP, els drets i obligacions que dimanen del contracte
podran ser cedits per l’empresa contractista a una tercera persona sempre que les qualitats
tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del
contracte i que la cessió no comporti una restricció de la competència en el mercat i es
compleixin els requisits establerts a l’apartat 2 de l’article 214 de la LCSP.

Quinzè. Subcontractació del contracte
Conforme la clàusula 35 del PCAP, el contractista podrà concertar amb tercers la realització
parcial de la prestació objecte d’aquest contracte amb una empresa que compleixi les
condicions de solvència professional tècnica prevista per a la realització de les tasques
objecte de subcontractació.
Els licitadors hauran de comunicar per escrit a Dipsalut la seva intenció de voler
subcontractar el servei prestat abans de l’inici de l’execució del contracte, senyalant la part
de la prestació que es vol subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant o
representants legals del subcontractista i justificant suficientment la aptitud d’aquest per a
executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i a la seva
experiència i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de contractar d’acord
amb l’article 71 de la LCSP.
L’adjudicatari comunicarà a Dipsalut qualsevol modificació que pateixi aquesta informació
d’acord amb l’article 215 de la LCSP i haurà de presentar trimestralment a Dipsalut la
documentació justificativa conforme s’han realitzat correctament els pagaments que
corresponguin a l’empresa o empreses subcontractistes pels serveis subcontractats durant
aquell període. La justificació s’entregarà trimestralment, en un termini màxim d’un mes i
quinze dies a partir de la finalització del trimestre.
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L’incompliment d’aquestes obligacions comportarà la possibilitat d’imposar al contractista
una penalitat de fins al 50% de l’import del subcontracte i la possibilitat de resoldre el
contracte.
No s’admet la subcontractació parcial de les tasques crítiques següents, d’acord amb
l’article 215 e) de la LCSP:
-

Totes les tasques relacionades amb l’atenció directa a les persones usuàries que
realitzen de manera ordinària els equips professionals descrits en el plec de
prescripcions tècniques, atès que es pretén que el servei prestat garanteixi el fàcil
reconeixement dels professionals del servei per part de les persones usuàries i aquest
sigui realitzat amb la màxima coordinació entre el centre d’atenció i l’atenció domiciliària.
De manera que en el cas que es subcontractés, caldria que es fes de forma unitària
incloent tot el servei d’atenció directa.

No obstant això, l’equip d’atenció telefònica descrit en el plec sí podrà ser subcontractat en
motiu de situacions d’emergència que es puguin produir a la demarcació de Girona ja siguin
climàtiques, sanitàries, desastres naturals o altres, sempre que el contractista ho comuniqui
prèviament i obtingui l’aprovació de Dipsalut. Tampoc s’admet la subcontractació de la gestió
de la base de dades que continguin expedients amb dades personals atès que és
considerada una tasca crítica.

Setzè. Modificació del contracte Modificacions previstes als plecs
S’estableix una modificació de fins a un màxim del 20% del preu d’adjudicació, en cas de
modificacions successives, el seu conjunt no podrà superar aquest límit. Dita modificació no
comportarà alteracions en la prestació del servei objecte del contracte i es donarà en els
següents supòsits:
-

Necessitat d’adequar la disponibilitat de dispositius d’acord amb la demanda rebuda per
part de la ciutadania o detectada des de serveis socials o Dipsalut.

La modificació no suposarà l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.
La necessitat de modificació del contracte s’haurà de motivar degudament per
Aquestes
Així mateix, es podrà modificar el contracte per les causes establertes en l’article 205.2 i 206 de
la LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.
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Dissetè. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, que haurà
d’indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin tant als centres escolars, a terceres
persones com a Dipsalut com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució
del contracte, excepte en el cas que els danys hagin estat ocasionats com a conseqüència
immediata i directa d’una ordre de Dipsalut o en casos de força major, d’acord amb els
articles 196 i 239 de la LCSP, respectivament.
A tals efectes, el contractista serà responsable, civil i administrativament, dels danys i
perjudicis que es causin a terceres persones o a Dipsalut, com a conseqüència de la
prestació contractual, ja sigui per culpa, negligència o fortuïtament.
L'empresa contractista també assumirà les responsabilitats que es derivin de l’incompliment
de les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en
el treball i protecció de dades.
Així mateix, el contractista és responsable de la qualitat tècnica dels serveis realitzats, així
com també de les conseqüències que es dedueixin per a terceres persones o Dipsalut de
les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del
contracte.

Divuitè. Recepció o conformitat amb la prestació i liquidació del contracte.
De conformitat amb l’article 36 del PCAP, el contracte només s’entendrà complert pel
contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat de l’objecte d’acord amb les condicions
establertes i a plena satisfacció de Dipsalut, de conformitat amb el que disposen els articles
210 i 311 de la LCSP i sens perjudici del que disposen els articles 211 i 313 de la LCSP.
A tal fi, l’òrgan de contractació, a la vista de l’informe favorable del responsable del contracte,
acordarà la recepció o la conformitat amb la prestació realitzada i determinarà la liquidació
del contracte, abonant-li, si s’escau, el saldo resultant, tot plegat en els termes establerts a
l’article 210 de la LCSP. En cas contrari, es requerirà al contractista la realització de les
prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats, conforme l’article 311 de la
LCSP.
Si els treballs realitzats no s’ajusten a les prestacions contractades com a conseqüència de
vicis o defectes imputables al contractista, Dipsalut podrà rebutjar els serveis i quedarà
exempt de l’obligació de pagament o tenint dret, en el seu cas, a la recuperació del preu
satisfet.
També, si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en el servei
prestat, Dipsalut tindrà dret a reclamar al contractista l’esmena dels mateixos. Ara bé, acabat
el termini de garantia sense que Dipsalut hagi formalitzat cap esmena, el contractista
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quedarà exempt de responsabilitats per la prestació efectuada.
En tot cas, el contractista tindrà dret a conèixer i ser escoltat sobre les observacions que es
formulin en relació amb el compliment del contracte.

Dinovè. Resolució del contracte.
D’acord amb la clàusula 37 del PCAP, la resolució del contracte es regirà en quan a les
seves causes i efectes per l’establert, amb caràcter general, als articles 211 a 213 de la
LCSP i, específicament en relació als contractes de serveis, als articles 313 de la LCSP.
Tanmateix, en virtut de la lletra h de l’article 211 de la LCSP, també són causes de resolució
del contracte, si així ho estima convenient l’òrgan de contractació, les indicades en la
clàusula 36 del PCAP.

Vintè. Conformitat amb els documents contractuals i règim jurídic del contracte.
El contractista presta la seva conformitat, incondicionalment i sense cap reserva, als
següents documents contractuals que s’adjunten, annexes, a aquest contracte:
a) L’annex de declaració responsable d’allotjament de dades personals.
b) La proposta econòmica presentada per l’adjudicatari.
c) Documentació acreditativa de la constitució de la garantia.
d) El Plec de clàusules administratives particulars d’aquest contracte.
e) El Plec de prescripcions tècniques d’aquest contracte.

Així mateix, el contractista es sotmet, en tot allò no previst expressament en els esmentats
documents contractuals, a la normativa que es detalla a la clàusula 4 del PCAP.
El desconeixement de les clàusules del present contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes
que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de
l’obligació de complir-les.
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D’acord amb la DA 8ena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern i l’article 346 de la LCSP, Dipsalut informarà al Registre
Públic de Contractes i la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la formalització
d’aquest contracte.

I, en prova de conformitat, signen aquest document i a un sol efecte. En dono fe.
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ANNEX. DECLARACIÓ RESPONSABLE ALLOTJAMENT DE DADES

Televida Servicios Sociosanitarios SLU
CIF B80925977
Avinguda Castilla, núm. 2
Sant Fernando de Henares (CP 28830)

DECLARO
Primer. Que el/s servidor/s on figuraran les dades personals responsabilitat de l’òrgan de
contractació, que tractaré en qualitat d’encarregat del tractament per prestar els serveis objecte del
contracte:
- Estaran ubicats a Espanya
- Els serveis associats als servidors es prestaran des de Espanya

Segon. Que en relació als servidors on figuraran les dades:
[ X ] NO té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats als servidors.
[ ] Subcontractarà el/s servidor/s i/o serveis associats als servidors, per la qual cosa informa de:
- Nom i dades fiscals del subcontractista:
- Perfil empresarial del subcontractista:
- Condicions de solvència professional o tècnica del subcontractista:

Tercer. Que, mentre sigui vigent la relació contractual, em comprometo a comunicar qualsevol canvi
que es produeixi de la informació proporcionada en els apartats anteriors.
Quart. Que em comprometo a aportar els documents que demostrin la veracitat d’aquesta declaració
responsable si així se’m requerís.

I en deixo constància signant la present declaració en la data de la signatura electrònica.
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CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA A
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el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o qualsevol altre informació relativa a
aquest expedient, ha de formular -se per escrit a través del “Tauler d’Anuncis” del perfil
del contractant de la web
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/dipsalut

1

APROVAT
27/05/2021 12:55

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PCAP plec clàusules administratives
particulars licitació servei teleassistència

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: WJSMW-LV3PQ-U29TO
Data d'emissió: 2 de junio de 2021 a les 10:25:03
Pàgina 2 de 87

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:50
2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:55

ÍNDEX

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359360 WJSMW-LV3PQ-U29TO E84DBAF1EFFE7A533080C23E3D84509DB8F9392D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

I. DISPOSICIONS GENERALS .................................................................................... 4
Primera. Objecte........................................................................................................ 4
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte ........... 6
Tercera. Òrgan de contractació ................................................................................. 7
Quarta. Naturalesa i règim jurídic del contracte ......................................................... 7
Cinquena. Persona responsable del contracte........................................................... 9
Sisena. Dades econòmiques del contracte, subrogacions i existència de crèdit ...... 10
Setena. Termini de durada del contracte i pròrroga ................................................. 14
Vuitena. Tramitació i procediment d’adjudicació del contracte i publicitat de la licitació ...... 14
Novena. Aptitud dels licitadors per contractar .......................................................... 14
Desena. Capacitat d'obrar dels licitadors i habilitació empresarial i professional ..... 14
Onzena. Solvència dels licitadors ............................................................................ 16
Dotzena. Principis ètics i regles de bona conducta .................................................. 19
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE ....................................................................... 20
Tretzena. Presentació de documentació i de proposicions ...................................... 20
Catorzena. La Mesa de Contractació, obertura del sobre A .................................... 25
Quinzena. Criteris de valoració de les ofertes i obertura dels sobres B i C ............. 26
Setzena. Classificació de les ofertes, determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa per a Dipsalut i requeriment de documentació previ a l’adjudicació ...... 33
Dissetena. Garanties exigibles ................................................................................ 34
Divuitena. Renúncia i desistiment per Dipsalut ........................................................ 36
Dinovena. Adjudicació del contracte ........................................................................ 36
Vintena. Formalització i perfecció del contracte ...................................................... 37
Vint-i-unena. Custòdia i retorn de la documentació i protecció de les dades personals...... 38
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE ....................... 39
Vint-i-dosena. Supervisió i control en l’execució del contracte ................................. 39
Vint-i-tresena. Correcta execució del contracte i compliment de terminis................. 39
Vint-i-quatrena Resolució d’incidències ................................................................... 40
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS ............... 40
Vint-i-cinquena. Drets i obligacions de les parts contractants .................................. 40
Vint-i-sisena. Responsabilitat de l’empresa contractista .......................................... 46
Vint-i-setena. Regles especials respecte del personal laboral adscrit al contracte ... 46
Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista i liquidació del contracte ......... 47
Vint-i-novena. Règim sancionador ........................................................................... 48
Trentena. Prerrogatives de Dipsalut ........................................................................ 50
Trenta-unena. Modificació de contracte ................................................................... 50
Trenta-dosena. Suspensió del contracte.................................................................. 51
Trenta-tresena. Cessió del contracte ....................................................................... 51
Trenta-quatrena. Subcontractació del contracte ...................................................... 51
2

APROVAT
27/05/2021 12:55

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PCAP plec clàusules administratives
particulars licitació servei teleassistència

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: WJSMW-LV3PQ-U29TO
Data d'emissió: 2 de junio de 2021 a les 10:25:03
Pàgina 3 de 87

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:50
2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:55

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE ........................ 51

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359360 WJSMW-LV3PQ-U29TO E84DBAF1EFFE7A533080C23E3D84509DB8F9392D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Trenta-cinquena. Compliment, recepció i liquidació del contracte ........................... 53
Trenta-sisena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva ....... 53
Trenta-setena. Resolució del contracte.................................................................... 54
VII. RÈGIM D'INVALIDESA I RÈGIM DE RECURSOS .............................................. 54
Trenta-vuitena . Règim d’invalidesa ......................................................................... 54
Trenta-novena . Règim de recursos......................................................................... 55
Quaranta. Jurisdicció competent.............................................................................. 55
ANNEX 1. REQUISITS D’APTITUD PER CONTRACTAR AMB DIPSALUT (DEUC) ......... 56
ANNEX 2. COMPROMIS PER A LA INTEGRACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ................ 57
ANNEX 3. OFERTA ECONÒMICA .......................................................................... 58
ANNEX 4. MODELS DE CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA ................... 60
ANNEX 5. INFORMACIÓ SUBROGACIONS
......................................................56
ANNEX 6. DECLARACIÓ RESPONSABLE COMPLIMENT DE LES CONDICIONS
ESPECIALS D'EXECUCIÓ........................................................................................... 86

3

APROVAT
27/05/2021 12:55

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PCAP plec clàusules administratives
particulars licitació servei teleassistència

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: WJSMW-LV3PQ-U29TO
Data d'emissió: 2 de junio de 2021 a les 10:25:03
Pàgina 4 de 87

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:50
2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:55

I. DISPOSICIONS GENERALS
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Primera.- Objecte
L’objecte del present plec és regular els aspectes jurídics, econòmics i administratius
que conformen aquesta contractació i que regiran el Servei Local de Teleassistència
per als ens locals de la demarcació de Girona menors de 100.000 habitants.
El Servei de Teleassistència Domiciliària s’adreça a persones en situació de risc,
fragilitat o aïllament per factors com l’edat, socials, territorials, sanitaris o funcionals,
per possibilitar la seva permanència en l’entorn de vida habitual.
El Consell Rector de Dipsalut en la sessió ordinària número 2021/4 de 13 d’abril de
2021 va aprovar inicialment el Conveni de tipus de col·laboració interinstitucional pel
desenvolupament del Servei de Teleassistència Domiciliària que té per objecte regular
la col·laboració institucional entre els ajuntaments, consells i consorcis que juntament
amb Dipsalut desenvoluparan la prestació del servei de teleassistència a la
demarcació de Girona i que es fan constar a continuació:
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà
- Consell Comarcal del Baix Empordà
- Consell Comarcal de la Cerdanya
- Consorci d’Acció Social de la Garrotxa - Olot
- Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
- Consell Comarcal de la Selva
- Consorci de Benestar Social del Ripollès
- Consell Comarcal del Pla de l’Estany
- Ajuntament de Blanes
- Ajuntament de Figueres
- Ajuntament de Lloret de Mar
- Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
- Ajuntament de Palafrugell
Aquesta col·laboració es porta a terme en virtut de la potestat d’autoorganització del
sector públic amb la finalitat que els ens locals encarreguin a Dipsalut que assumeixi la
gestió del procediment de licitació que estem regulant en el present plec i que es fixi el
marc d’actuació en quant a la gestió de la teleassistència domiciliària un cop adjudicat
el servei.
De conformitat amb l’article 99 de la LCSP, es fa constar que aquest contracte no es
divideix en lots atès que l’execució del contracte per part de diferents proveïdors
dificultaria les tasques de coordinació i seguiment del servei a més que generaria la
necessitat d’invertir en diferents mecanismes addicionals de coordinació i control.
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Disposar de diversos contractistes podria generar desigualtats territorials i una
complexa gestió del programa. La necessitat de disposar d’un volum important de
recursos tècnics, tecnològics i humans, així com l’alta implantació al territori amb
cobertura en 220 municipis de la demarcació i els costos que significa un centre
d’atenció que es duplicarien en cas de divisió del contracte, implicarien la inflació del
preu.
En aquesta contractació pública, tal i com indica l’article 1 de la LCSP, s’incorporaran
de forma transversal i preceptiva criteris mediambientals que guarden relació amb
l’objecte del contracte, cercant la millor qualitat-preu en la prestació contractual i una
major i millor eficiència en l’ús dels fons públics, en connexió amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i control de la despesa.

S’acompanya com a documentació annexa del present plec:
Annex 1. Model de declaració responsable de compliment dels requisits d’aptitud per
contractar amb dipsalut (DEUC)
Annex 2. Model de compromís per a la integració de la solvència amb mitjans externs
Annex 3. Model proposta econòmica sotmesa als criteris de valoració avaluables
mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de l’aplicació de fórmules
Annex 4. Models de constitució de garantia definitiva
4.1. Autorització de constitució de garantia definitiva mitjançant la retenció de part
del preu del contracte
4.2. Model de certificat d'assegurança de caució
4.3. Model d’aval
Annex 5. Informació de les subrogacions
Annex 6. Declaració Responsable del compliment de les condicions especials
d’execució
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Segona.- Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
El Servei de Teleassistència és una prestació bàsica de caràcter tecnològic garantida
en la Cartera de Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, per tant, exigible com a dret subjectiu amb l’acreditació de la
situació de necessitat que correspongui, d’acord amb els articles 8, 9 i 10 de la llei
12/2007 d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya i l’Annex 2 del Decret 27/
2003, de 21 de gener, d’atenció social primària, constituint un servei de competència
municipal.
La teleassistència constitueix una modalitat de serveis socials d’atenció domiciliària
amb prestació tecnològica d’acompanyament, per tal de detectar situacions
d’emergència, donar-hi una resposta ràpida, coordinar contactes i dispositius
d’emergència tot garantint la comunicació permanent de la persona amb l’exterior.
La finalitat d’aquest contracte es desenvolupar la gestió integral del servei local de
teleassistència de Dipsalut, que atén a un total de 9.312 persones usuàries, malgrat
s’estimen 8.800 persones usuàries titulars a l’inici de la contractació, així com les
noves sol·licituds que es tramitin des de serveis socials durant l’execució del contracte.
El servei pot arribar als 220 municipis de la demarcació, per tan l’extensió territorial a
la que dona cobertura és amplia i requereix de personal distribuït arreu de les
comarques i municipis.
A fi i efecte de garantir una atenció continuada i permanent amb les persones usuàries
cal disposar de la tecnologia adequada per a les instal·lacions domiciliàries i en el
Centre d’Atenció.
Dipsalut no disposa dels mitjans propis necessaris per a executar el servei atès que no
disposa de les infraestructures necessàries que aquest requereix. És per això que per
l’execució del contracte cal disposar dels serveis d’una empresa especialitzada que
disposi dels recursos humans suficients per la prestació del servei. Per tan es proposa
un contracte obert, ja que per la prestació del Servei local de teleassistència es
requereix un ampli conjunt de recursos tecnològics (Centre d’atenció telefònica,
dispositius de teleassistència, detectors ...) i d’un equip de recursos humans
especialitzat que facin possible l’atenció integral i adequada de les persones usuàries
del servei als municipis de la demarcació que s’hi adhereixen.
D’acord amb les previsions de l’article 116.4 f) de la LCSP, els mitjans que disposa la
Secció d’Acció Social i Dipsalut són insuficients per a la implementació del servei al
territori, per aquest motiu és objecte d’aquest contracte la selecció d’una empresa
solvent que presti aquest servei per als ens locals de comarques gironines.
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Tercera. Òrgan de contractació

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359360 WJSMW-LV3PQ-U29TO E84DBAF1EFFE7A533080C23E3D84509DB8F9392D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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Als efectes de l’article 3.2 de la LCSP, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona (Dipsalut) té la consideració d’Administració Pública.
L’òrgan de contractació que té atribuïda la facultat de subscriure aquest contracte en
nom i representació de Dipsalut és el Consell Rector de Dipsalut, d’acord amb
l’establert als apartats 1 i 2 de la Disposició Addicional 2a de la LCSP, ja que és un
contracte de serveis amb un valor estimat d’onze milions seixanta-un mil sis-cents
noranta-set euros amb divuit cèntims (11.061.697,18 €); import que supera el llindar
dels 6 milions d’euros i suposa més del 10% de recursos ordinaris del pressupost de
l’ens.
Quarta. Naturalesa i règim jurídic del contracte
4.1. El contracte té caràcter administratiu segons l'article 25.1a) de la LCSP, es tipifica
com a contracte de serveis, d’acord amb els articles 17 i 308 del mateix cos legal.
Al ser un contracte administratiu es regeix, quant a la preparació, adjudicació, efectes i
extinció, per la LCSP i les seves disposicions de desplegament; supletòriament s'apliquen
altres normes de dret administratiu i, si no, les normes de dret privat.
4.2. D’acord amb la classificació estadística de productes per activitat a la Comunitat
Europea i la classificació estadística del Vocabulari de Contractes Públics de la
Comunitat Europea (CPV), a aquest contracte li correspon els números de referències
següent:
Codi CPV: 85.310000-5. Serveis d’ assistència social.
Codi CPA: 88.99.12 (Serveis socials assistencials sense allotjament)
4.3. Les parts del contracte queden sotmeses expressament pels següents:
> Documents de caràcter contractual, integrats per:
a) El present Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques, els quals tenen caràcter contractual d’acord amb l’article 121 i 122 de
la LCSP.
b) El Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de serveis i
subministraments de la Diputació de Girona i els seus Organismes Autònoms,
publicat al BOP de Girona núm. 147, d’1 d’agost de 2013.
c) El document de formalització del contracte, així com les seves possibles
modificacions.
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> En allò no previst en aquests documents, per la següent normativa:
a) La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupava parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD
817/2009).
c) El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no
modificat ni derogat per les dues disposicions esmentades anteriorment (d’ara
endavant, RGLCAP).
d) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
e) La Llei 40/2015,d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
f) El Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament.
g) La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic; la Llei 29/2010, de 3
d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva
normativa de desplegament; el Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya; i
l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i
s’aprova l’aplicació del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya.
h) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
i) El text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
j) El Decret Llei 3/2016,de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de la Generalitat de Catalunya.
k) La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, sobre Contractació
Pública, per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE.
l) Les bases d’execució del pressupost general de la Diputació de Girona.
m) La Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya.
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n) L’Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a
l’Autonomia i Atenció a la Dependència del 19 d’octubre de 2017
o) La Llei 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i
Atenció a les Persones en situació de Dependència
p) Resolució de 15 de gener de 2018, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i
Igualtat
q) Supletòriament, s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
4.4. Aquest contracte és un contracte de serveis especials recollits a l’annex IV de la
LCSP i atès que el seu valor estimat és de més del llindar fixat en l’article 22.c, es
considera un contracte subjecte a una regulació harmonitzada.
4.5. En cas de discordança entre aquest plec i qualsevol altre dels documents
contractuals, prevaldrà el Plec de clàusules administratives particulars que conté els drets
i les obligacions que assumiran les parts del contracte.
4.6. El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes,
dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l’obligació de complir-les.
4.7. L’existència del contracte no ha de comportar, en cap circumstància, una relació de
dependència laboral entre Dipsalut i el personal de l’empresa adjudicatària.

Cinquena. Persona responsable del contracte
Als efectes de l’article 62 de la LCSP, es designa com a persona responsable del
contracte a la cap de la secció d’Acció social de Dipsalut, que exercirà a més de les
funcions generals de supervisar l’execució del contracte, adoptar les decisions i dictar
les instruccions necessàries per tal d’assegurar la realització correcta de la prestació
pactada, les següents:
a) Informar sobre la conveniència de la modificació contractual, la seva pròrroga,
la incoació d’expedient sancionador, la resolució anticipada del contracte, si
s’escau, així com qualsevol altre incidència contractual.
b) Un cop executat el contracte, informar sobre la conformitat amb tots els
serveis prestats, així com la determinació de la liquidació del contracte.
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Sisena. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit i subrogacions
Subrogacions del personal que està executant el servei actualment
En virtut de l’article 130 de la LCSP es podrà realitzar la subrogació del personal quan
els convenis col·lectius que regulen la relació laboral del personal que està prestant el
servei indiqui que caldrà fer subrogació quan tingui lloc un canvi de contractista o
subcontractista.
Així doncs, i d’acord amb la informació presentada pels proveïdors actuals mitjançant
presentació a la seu electrònica de Dipsalut, la normativa específica que regula el
personal que actualment està executant el servei seria la que es recull al VII Conveni
col·lectiu marc estatal de serveis d’atenció a les persones dependents i
desenvolupament de la promoció de la autonomia personal (BOE 21/09/2018) i la
taula salarial per al 2019 (BOE 29/03/2019) amb les especificacions indicades en
l’annex 5 del present plec.
6.1. L’import de la present licitació es fixa en la quantitat màxima de quatre milions siscents nou mil quaranta euros amb quaranta-nou cèntims (4.609.040,49 € ) IVA exclòs
amb el detall següent:
Base imposable
4.609.040,49 €

IVA 4%
184.361,61 €

Total
4.793.402,10 €

Atès que el contracte es tramita per part de Dipsalut, però de forma conjunta amb
altres administracions locals de conformitat amb l’article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic, que regula la potestat d’autoorganització en
el sentit de que les entitats que pertanyen al sector públic podran acordar la realització
conjunta de contractacions específiques, els compromisos de despesa d’acord amb les
instruccions emeses per la Gerència, es distribuiran de la següent manera per
anualitats:
2022

2023

TOTAL

Ens locals

1.435.048,41 €

1.513.353,69 €

2.948.402,10 €

Dipsalut

900.000,00 €
2.335.048,41 €

945.000,00 €
2.458.353,69 €

1.845.000,00 €

Total

4.793.402,10 €

Pel que fa als ens locals a continuació de detallen els compromisos de despesa a
assumir:
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Total IVA inclòs
2022

Total IVA inclòs
2023

2022-2023

218.353,90 €

218.353,90 €

436.707,80 €

Ajuntament de Figueres

115.000,00 €

126.500,00 €

241.500,00 €

Consell Comarcal del Baix
Empordà
Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols

193.961,00 €

213.357,10 €

407.318,10 €

47.558,22 €

47.558,22 €

95.116,44 €

Ajuntament de Palafrugell

65.000,00 €

71.500,00 €

136.500,00 €

27.000,00 €

28.000,00 €

55.000,00 €

Consorci de la Garrotxa

162.442,87 €

162.442,87 €

324.885,74 €

Consorci del Gironès - Salt

161.640,46 €

161.640,46 €

323.280,92 €

Consell Comarcal del Pla de
l'Estany
Consorci de Benestar Social del
Ripollès

65.000,00 €

67.000,00 €

132.000,00 €

74.860,09 €

82.346,09 €

157.206,18 €

Consell Comarcal de la Selva

192.073,84 €

211.281,22 €

403.355,06 €

Ajuntament de Blanes

81.871,72 €

90.058,89 €

171.930,61 €

Ajuntament de Lloret

30.286,31 €

33.314,94 €

63.601,25 €

1.435.048,41 €

1.513.353,69 €

2.948.402,10 €

Territori
Consell Comarcal
Empordà
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de

Consell
Comarcal
Cerdanya

Total

l'Alt

de

la

Es preveu l’inici de la prestació del servei el dia 1 de gener de 2022 i durant les
següents anualitats:
Període contractual 01/01/2022 a 31/12/2023
Primera
Primera anualitat
Segona anualitat
anualitat
ens locals
ens locals
Dipsalut
Import
IVA
Total

Segona
anualitat
Dipsalut

Total

1.379.854,24 €

865.384,62€

1.455.147,78 €

908.653,85 €

4.609.040,49 €

55.194,17 €

34.615,38 €

58.205,91 €

36.346,15 €

184.361,61 €

1.435.048,41 €

900.000,00 €

1.513.353,69 €

945.000,00 €

4.793.402,10€

Les dates anteriors dependran de la data de formalització del contracte i podran ser
objecte de canvi en cas que aquesta data sigui posterior al mes previst del quadre
anterior, o que el servei actual resti aturat per manca de contracte vigent.
D’acord amb allò que prescriuen l’article 309 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector públic (LCSP) i l’article 197 del Reial Decret 1098/2001, de 12
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de octubre pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques (RGLC), el sistema de determinació del preu del contracte
es basa en preu unitari.
El valor total sense IVA és el preu de licitació i és l’import màxim que poden oferir les
empreses que concorrin a la licitació del contracte. Per tant, els licitadors hauran
d’igualar o disminuir en la seva oferta econòmica aquests imports. La presentació
d’una oferta a l’alça suposarà l’eliminació del licitador.
La determinació dels preus unitaris està especificada en la memòria econòmica del
contracte i s’ha determinat atenent als preus generals de mercat, d’acord amb el detall
següent:
Teleassistència estàndard:

Preu unitari terminal/mes

Base imposable
15,20 €

IVA 4%
0.608 €

Total
15,808

IVA 4%
0.768 €

Total
19,768

Teleassistència amb tecnologia complementària:

Preu unitari terminal/mes

Base imposable
19,20 €

El finançament de les obligacions econòmiques que es derivin del compliment del
contracte serà a càrrec de l’aplicació pressupostària 1/2310/22706 Serveis tècnics i
assistència municipal Acció Social, del pressupost de Dipsalut.
Atès que l’inici de la despesa està prevista per a l’any 2022 aquest expedient es
tramitarà anticipadament i es condicionarà al compliment de la base d'execució 21a
del Pressupost general de la Diputació de Girona de l'any 2021, quedant l'adjudicació
del contracte sotmesa a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i
suficient per a fer front a les obligacions que se'n derivin en l'exercici corresponent.
D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’autorització o
realització de les despeses de caràcter plurianual, es subordinarà al crèdit que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, pel que cal condicionar la
despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les anualitats
que correspongui.
En el preu es consideraran incloses totes les despeses que s’originin en aquesta
licitació i durant l'execució del contracte com a conseqüència de les obligacions
establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques.
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6.2. Aquest contracte té la naturalesa de tracte successiu d’acord amb allò previst a
la disposició addicional 33 de la LCSP. Així doncs, els càlculs indicats en la memòria
econòmica esdevenen una previsió estimativa, però estaran condicionats per la
demanda real del servei, la prescripció per part dels serveis socials i per
circumstàncies addicionals i sobrevingudes que puguin afectar al servei i que podrien
comportar una execució inferior.
Per l’esmentat, la previsió no esdevé un compromís d’execució per a Dipsalut, ni un
dret per a l’empresa adjudicatària, sinó un escenari a efectes de càlcul estimatiu.
Així mateix, d’acord amb la base 32ena d’execució del pressupost general de la
Diputació de Girona 2021, la minoració de les necessitats reals respecte el nombre
d’unitats estimades inicialment, com a conseqüència d’una revisió a la baixa de les
necessitats de l’Administració, sense que variïn ni els preus unitaris ni l’objecte del
contracte, donarà lloc a una modificació de l’expedient de despesa, sense que es
consideri una modificació contractual, podent alliberar el crèdit compromès amb
anterioritat a la liquidació del contracte, prèvia tramitació de l’esmentada modificació
de l’expedient de despesa.
Per contra, si es produeix un increment en les prestacions necessàries reals respecte
de les estimades inicialment, que faci necessari incrementar el pressupost, es
procedirà a tramitar la corresponent modificació del contracte en els termes
assenyalats en el plec de clàusules administratives.
En conseqüència, l'adjudicatari només podrà facturar els serveis efectivament prestats,
degudament justificats i validats en els termes dels articles 198 i 210 de la LCSP,
incloent aquelles activitats planificades sense participació, amb les condicions
concretades al Plec de Prescripcions Tècniques i al Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
6.3. De conformitat amb l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte, a
efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i la competència de
l’òrgan de contractació és d’onze milions seixanta-un mil sis-cents noranta-set euros
amb divuit cèntims (11.061.697,18 €):
PERIODE EXECUTIU

4.609.040,49 €

PRÒRROGUES

4.609.040,49 €

MODIFICACIÓ (20%)

1.843.616,20 €

TOTAL

11.061.697,18 €

6.4. A tots els efectes, les ofertes presentades pels licitadors hauran d’indicar el preu
sense incloure l’IVA. En una partida independent caldrà indicar l’import corresponent a
l’IVA i el total del preu. Per la comparació de l’element preu en les ofertes es tindrà en
compte, exclusivament el preu sense IVA de cada una.
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Setena. Termini de durada del contracte i pròrroga
7.1. La durada del contracte serà de dos anys a partir de la data de formalització del
contracte.
El contracte es podrà prorrogar per un màxim de 2 anys addicionals, fent un màxim
global de 4 anys.

Vuitena. Tramitació de l’expedient, procediment d’adjudicació del contracte i
publicitat de la licitació
8.1. L’expedient de contractació es tramita de forma ordinària.
8.2. La forma d’adjudicació és el procediment obert, segons el qual tot empresari
interessat pot presentar una proposició restant exclosa tota negociació dels termes del
contracte amb els licitadors, conforme els articles 131.2 i 156.1 de la LCSP.
8.3. Pel que fa a la publicitat de la convocatòria de licitació, segons l’article 135 de la
LCSP, els procediments per a l’adjudicació dels contractes de les Administracions
públiques1 es publicaran en el perfil del contractant.
8.4. Atès que és un contracte subjecte a regulació harmonitzada, regulat a l’article 19
de la LCSP, l’anunci de licitació es publicarà al DOUE. L’enviament de l’anunci al
DOUE ha de precedir qualsevol altra publicitat.

Novena. Aptitud dels licitadors per contractar
D’acord amb l’article 65 de la LCSP, estan facultades per a participar en aquesta
licitació i subscriure, si escau, el corresponent contracte les persones naturals o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar; que no
incorrin en cap de les prohibicions de contractar; que acreditin la solvència econòmica,
financera i tècnica o professional que es requereix d'acord amb la clàusula onzena
d’aquest plec; i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per dur a terme la prestació que constitueixi l’objecte del
contracte.

Desena. Capacitat d'obrar dels licitadors i habilitació empresarial i professional
10.1. Les persones físiques i jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes
les prestacions dels quals estiguin compreses dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat
1

llevat del procediment negociat sense publicitat.
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que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, li siguin propis. A tal fi,
s’haurà d’acreditar degudament aquest extrem.
10.2. El licitador haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar i habilitació empresarial i
professional -en funció de si és persona natural o jurídica, espanyola o estrangera- pels
següents mitjans:
a) En el cas que sigui empresa espanyola persona física (empresari individual),
la capacitat d’obrar s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació del NIF o document
que el substitueixi i documentació acreditativa on consti la seva activitat
(declaració censal, model 036 o 037).
b) En el cas que es tracti d’empresa espanyola persona jurídica, la capacitat
d’obrar s’ha d’acreditar mitjançant original o còpia, del NIF de l’empresa i
l’escriptura de constitució o de modificació, si escau, inscrites al Registre
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d’acord amb la legislació
mercantil. Si no ho fos, l’acreditació de la capacitat d’obrar s’ha de realitzar
mitjançant escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, en
què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si
escau, al corresponent registre oficial.
c) En cas de concórrer en representació d’una persona jurídica, copia
compulsada de l’escriptura d’apoderament.
d) Quan es tracti d'empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu la capacitat
d'obrar s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o
comercials adients o la presentació d’una declaració jurada o una de les
certificacions que s’indiquen a l’apartat 1 de l’annex I del RGLCAP.
e) Quan es tracti d’empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu la capacitat
d’obrar s’ha d’acreditar amb un informe emès per la missió diplomàtica
permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa,
en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el
registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen
habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte
del contracte.
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració expressa de sotmetre's
a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols, per a totes les incidències que
de forma directa o indirecte poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, en el
seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitant.
f) Les empreses integrants d’una unió temporal (UTE) que concorrin amb oferta
conjunta de licitació han de presentar una declaració indicant el nom i les
circumstàncies de les empreses que la constituiran, la participació de
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cadascuna d’elles i el compromís de constituir-se formalment en unió temporal
d’empreses en cas de resultar adjudicatàries del contracte. Cada un dels
empresaris que formen l’agrupació, han d’acreditar la seva capacitat d’obrar i la
solvència econòmica, financera i tècnica o professional a que es fa esment en
les següents clàusules.
Dipsalut pot contractar amb UTE’s que es constitueixin temporalment a aquest
efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que
no se’ls hagi adjudicat el contracte al seu favor. Aquestes empreses queden
obligades solidàriament davant Dipsalut i han de nomenar una persona
representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció,
sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a
cobraments i pagaments d’una quantia significativa. En tot cas, la durada de les
unions temporals d’empresaris serà coincident amb la del contracte fins a la
seva extinció.

Onzena. Solvència dels licitadors
11.1. Els licitadors han d’acreditar que compleixen amb els següents requisits de
solvència econòmica-financera i tècnica-professional per a participar en la licitació:

A) Solvència econòmica i financera
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i
financera del licitador s’haurà d’acreditar pels mitjans següents:
A)Volum anual de negocis, referit als últims tres anys. Caldrà acreditar un import
igual o superior al valor anual mig del contracte de dos milions tres cens quatre mil
cinc-cents vint euros amb vint-i-quatre cèntims d’euro (2.304.520,24 €) IVA no
inclòs, en almenys una de les tres últimes anualitats finalitzades.

B) Solvència tècnica i professional
De conformitat amb l’article 90 de la LCSP, els licitadors hauran d’acreditar la
solvència tècnica i professional mitjançant els medis següents:
1) Presentant una relació dels principals serveis prestats en l’àmbit dels serveis de
teleassistència domiciliària dels últims 3 anys, en la que s’indiqui l’import, la
data i el destinatari. Caldrà aportar certificat/s de bona execució que acreditin
que el servei s’ha prestat com a mínim a 5.000 persones usuàries durant una
de les anualitats. Els certificat/s hauran de ser expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o privat. Quan
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es tracti de serveis prestats a Dipsalut el certificat es substituirà per un escrit
amb una breu descripció del servei, els imports i les dates d’execució. De
conformitat amb l’article 53.d de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
2) Acreditar que l’empresa licitadora està en possessió d’algun dels següents
documents:
- Certificat en vigor d’un sistema de gestió de qualitat sota els criteris de la
norma UNE-EN ISO 9001:2008 i en particular de la Norma específica de
Servicios para la promoción de la autonomía personal. Gestión del servicio de
teleasistencia 158401:2007.
- Certificat en vigor equivalent a l’anterior, expedit per una entitat acreditada per
l’ENAC.
- Documentació acreditativa de que té implantat un sistema de gestió de la
qualitat que compleixi els mínims exigits al Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars corresponent als Estàndards de Qualitat de l’empresa.

Acreditació de la solvència
Per acreditar inicialment la seva solvència, les empreses licitadores hauran de
presentar el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)
Caldrà presentar el DEUC corresponent a aquesta licitació, emplenar-lo, descarregarlo i imprimir-lo per la seva presentació.
El DEUC s’ha de signar per l’empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representant
legal.
L’adreça electrònica que s’especifiqui en el DEUC autoritzarà a l’òrgan de contractació
a practicar les notificacions de l’expedient administratiu mitjançant el servei e-NOTUM.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa
a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat en
el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en les parts II a V del formulari. A més
del DEUC, aquestes empreses han d’aportar un document on ha de constar el
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicatàries del contracte.
Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors
econòmics autoritzats només han de facilitar en cada part del formulari del DEUC la
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informació no inscrita en aquestes llistes. Així les empreses inscrites en el Registre
Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE), només
estan obligades a indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan
de contractació, si s’escau, accedir als documents o certificats justificatius
corresponents.
Tota aquella informació que no es trobi disponible al RELI, caldrà que sigui acreditada
pel licitador.
A banda del DEUC, caldrà que la empresa presenti el certificat que consta com
annex 1 a aquest plec declarant el següent:
-

Que no realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades
delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o
avalada per aquestes, o , en el seu defecte, per l’Estat Espanyol-, o fora d’ells i
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

En el cas de tenir relacions legals amb paradisos fiscals ha de presentar en el sobre A,
la documentació descriptiva dels moviments financers concrets i tota la informació
relativa a aquestes actuacions. Es donarà publicitat en el perfil del contractant de que
la empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos fiscals.
La solvència tècnica i professional només s’acreditarà per part de l’adjudicatari
un cop se li requereixi la documentació prèvia a l’adjudicació.
11.2. La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions
que les empreses licitadores incorporin a les declaracions responsables o en qualsevol
altra dada relativa a la seva personalitat, capacitat i solvència determinarà l’exclusió
automàtica del licitador des del moment en què es tingui constància d’aquests fets,
sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin
correspondre, conforme l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions públiques.
Així mateix, l’eventual falsedat en les declaracions responsables de les empreses
licitadores o en qualsevol altra dada relativa a la seva capacitat i solvència pot donar
lloc a causa de prohibició de contractar amb el sector públic, conforme l’article 71.1.e)
de la LCSP.
11.3. Per acreditar la solvència necessària per a celebrar el contracte, el licitador podrà
basar-se en la solvència i mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa
jurídica dels vincles que tingui amb elles, sempre que demostri que durant tota la
durada de l’execució del contracte disposarà efectivament d’aquesta solvència i
mitjans i l’entitat a la que recorri no tingui cap prohibició per contractar i tot en els
termes establerts a l’article 75 de la LCSP.
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En aquests casos, la empresa que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’article
145 de la LCSP, haurà de demostrar que disposarà dels recursos necessaris
mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit d’ambdues entitats
d’acord amb l’Annex 2 d’aquest plec.
11.4. En les unions temporals d’empreses (UTE), totes les empreses que en formen part
han d’acreditar la seva solvència, en els termes indicats en els apartats anteriors. Per tal
de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de
les seves integrants.

Dotzena. Principis ètics i regles de bona conducta
Els principis ètics i regles de bona conducta als quals els licitadors i els contractistes han
d’adequar la seva activitat en les seves relacions contractuals amb el sector públic de
Catalunya2, són:
1. Els licitadors i els contractistes han d'adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenint-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes
pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació
contractual.
2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l'exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractació pública.
3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents,
amb caràcter d'obligacions contractuals essencials:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació les possibles situacions
de conflicte d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l'adjudicació del contracte en interès propi.

2

Acordats per l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública i informats favorablement per la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya en data 21 de desembre de 2015.
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c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb els seu entorn
familiar o social, amb la voluntat d'incidir en un procediment contractual.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat
d'oportunitats i de lliure concurrència.
e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència (com per exemple, els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta). Així mateix, denunciar
qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació
o el contracte dels quals tingués coneixement.
f) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per
obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès
propi.
g) Col·laborar amb l'òrgan de contractació i acció social de Dipsalut en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats.
h) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en
relació amb Dipsalut, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
i) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
4. L'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l'apartat anterior per
part del contractista serà causa de resolució del contracte, sens perjudici d'aquelles
altres conseqüències previstes a la legislació vigent.

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Tretzena. Presentació de documentació i de proposicions
13.1. Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves
proposicions en tres sobres electrònics (sobre A, sobre B i sobre C)
a) Sobre A: Documentació administrativa del licitador que acrediti l’aptitud
per contractar amb Dipsalut.
- DEUC
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b) Sobre B: Documentació relativa a criteris de judici de valor (criteris
d’adjudicació subjectius).
- Memòria tècnica
c) Sobre C: Documentació relativa a criteris de valoració mitjançant xifres o
percentatges obtinguts a través de l’aplicació de fórmules (criteris
d’adjudicació objectius).
- Annex 3. Model d’oferta avaluable mitjançant xifres o percentatges
obtinguts a través de l’aplicació de fórmules
13.2. Les empreses que pretenguin licitar podran requerir informació addicional sobre
els plecs en les condicions establertes a l’article 138.3 LCSP. Les respostes emeses
es publicaran al perfil de contractant i les respostes tindran caràcter vinculant).
Els Plecs i la resta de documentació necessària es facilitarà als licitadors interessats i
estarà disponible en el Perfil de contractant de Dipsalut,
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/dipsalut
13.3. Les proposicions són secretes i s’aplicaran els mitjans que garanteixin aquest
caràcter fins al moment en què s’hagin d’obrir.
13.4. La presentació de les proposicions suposa l'acceptació incondicionada per part
de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del Plec de
Prescripcions Tècniques, sense cap excepció o reserva, i la declaració de què es
reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb Dipsalut.
13.5. Cada licitador no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap
proposta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la inadmissió de totes
les propostes per ella subscrites.
Quan empreses que pertanyin al mateix grup presentin diferents proposicions per a
concórrer individualment a l’adjudicació del contracte, prèvia declaració al respecte,
només es considerarà per aplicar el règim d’apreciació d’ofertes desproporcionades o
anormals, l’oferta més baixa, d’acord amb l’article 86 del RGLCAP.
13.6. Les empreses licitadores han de presentar la documentació de les seves ofertes
en tres sobres, en el termini màxim de 30 dies naturals des de la data de
l’enviament per part de Dipsalut de l’anunci a la Oficina de Publicacions de la
Unió Europea, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/dipsalut
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Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació,
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta,
d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM, d’acord amb l’apartat 11.6 d’aquesta clàusula.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta,
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la
en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la
presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada
que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la
documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de
l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels
documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar
correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o
diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina
de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que
accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el
moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat2
que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la
constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins
del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
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En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no
es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui
desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del
moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació
tramesa.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de
sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/inde
x.xhtml
13.7. D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del
termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la
seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de
l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat
retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produïr cap modificació
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne
còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents
en les ofertes trameses en dues fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
13.8. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus
de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per
un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de
les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles
que
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
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En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que
es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat,
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de
Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada
en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa
la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentació.
13.9. Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica
d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/inde
x.xhtml
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles en aquesta licitació és
el format PDF, en tant que format d’ampli ús, fàcil accés i no discriminatori.
13.10. D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de
presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
13.11. Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a
l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini
fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys 12 dies abans
del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
13.12. Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta
de documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de
l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i
accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de
l’òrgan (https://contractaciopublica.gencat.cat/dipsalut)
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13.13. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com
del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de
contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat
membre de la Unió Europea.
13.14. En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer
dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà en 5 dies el
termini de presentació de les mateixes; publicant a la Plataforma de Serveis de
Contractació i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que
haguessin activat oferta.

Catorzena. Constitució de la Mesa de Contractació, obertura del sobre A i
examen de la documentació administrativa
14.1. Constitució de la Mesa de contractació
La Mesa de Contractació actuarà de conformitat amb el previst en el Reial decret
817/2009, de 8 de maig, en tot allò que no s'oposi a la LCSP i està integrada pels
membres designats a l’acord del Consell Rector de la sessió ordinària número 2020/02
del dia 11 de febrer de 2020. En el cas que no puguin assistir-hi funcionaris de carrera,
es podrà substituir per funcionari interí.
La designació com a membres de les Meses de contractació es comunicarà als seus
integrants via correu electrònic i de la mateixa manera es comunicaran les
convocatòries de les sessions.
Les Meses de contractació es constituiran els dies assenyalats per l'obertura dels
sobres A, B i C. Tanmateix, sempre caldrà la presència de les persones que
exerceixen les funcions de presidència i secretaria de la Mesa, així com el secretari i
l'interventor de Dipsalut o persones que els substitueixin.
De conformitat amb l’article 21.5 del Reial decret 817/2009, a les reunions de les
Meses podran incorporar-se els funcionaris o assessors especialitzats que siguin
necessaris, segons la naturalesa dels assumptes a tractar, que actuaran amb veu però
sense vot.

14.2. Obertura del sobre A i examen de la documentació administrativa
Una vegada finalitzat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de
contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura dels Sobres A presentats per
les empreses licitadores i comprovarà l’existència i correcció de la documentació
25
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administrativa que ha de contenir, d’acord amb l’establert a la clàusula administrativa
tretzena.
Si s’observen defectes o errors esmenables en la documentació presentada, es
comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin en
el termini màxim de tres dies hàbils.
Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, es podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o
requerir-les perquè en presentin de complementaris, en el mateix termini esmentat
anteriorment.
Tanmateix, si la documentació contingués defectes substancials o deficiències
materials no esmenables, es rebutjarà la proposició.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes o omissions de la documentació
administrativa presentada en el Sobre A, es determinaran les empreses admeses a la
licitació per reunir tots els requisits exigits i les excloses, així com, en el seu cas, les
causes de l’exclusió.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa de Contractació en relació amb l’obertura del
sobre A, que conté la documentació administrativa, seran susceptibles d’impugnació
en els termes establerts a la clàusula quaranta d’aquest plec.

Quinzena. Criteris de valoració de les ofertes i obertura dels sobres B i C
PROPOSTA D’EXECUCIÓ DEL SERVEI:
Les empreses licitadores hauran de presentar una “memòria tècnica” que inclogui els
contingut dels quatre apartats i subapartats que es defineixen a continuació. Ha de
tenir una extensió màxima de 100 pàgines (Arial 10 a espai 1,5 punts). La memòria
pot incloure addicionalment, com a documentació annexa, els diagrames i documents
complementaris (com una bibliografia) que es considerin adients per tal de fer una
millor valoració de la proposta.
La puntuació màxima atribuïda vindrà determinada per la suma de la puntuació dels
diferents apartats.

-

Atenció Centrada en la persona (fins a un màxim de 24 punts )

Es valorarà la proposta d’un model d’atenció centrada en la persona que permeti
implementar-se de forma efectiva. Així doncs, es consideraran els següents
conceptes:
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Proposta del model d’atenció i el seu sistema d’acreditació, es valorarà la
descripció de la proposta, validació i avaluació que garanteixi la correcta
assignació de prestacions i incorpori mecanismes de revisió continus per
garantir l’adequació personalitzada a les necessitats de les persones usuàries
(10 punts)



Previsió de la dotació i organització operativa necessària per al
desenvolupament de la proposta plantejada. Es valoraran els mecanismes,
protocols, sistemes, eines... necessàries pel desplegament del model d’atenció,
validació i avaluació descrit en el punt anterior. (4 punts)



Descripció de la millora en les prestacions i tecnologia complementària es
valorarà les noves prestacions i dispositius que s’inclouen per a cadascun dels
nivells de suport, en tipologia i intensitat de les prestacions. (8 punts)



Descripció de la implantació, viabilitat, temporalització, seguiment i avaluació
de la proposta. Es valoraran metodologies de treball, d’ajust de recursos i
avaluació que permetin la participació dels ens locals en la configuració del
model. (fins a un màxim de 2 punts)

-

Pla de digitalització del Servei Local de Teleassistència fins a 8 punts

Es valorarà la proposta d’un pla de digitalització del servei amb opcions tecnològiques i
la descripció d’escenaris innovadors d’abordatge de la prestació del servei que
incloguin funcions digitals com el monitoratge, l’aprenentatge i la predicció. En el plec
de clàusules tècniques es proposa la cobertura mínima establerta en el punt 5.5.6 es
valorarà la planificació de la substitució d’equipaments a les llars (IP), i la metodologia i
procediments per a realitzar la digitalització del servei.
Es valorarà la planificació de la substitució d’equipaments a les llars (IP), i la
metodologia i procediments per a realitzar la digitalització del servei (en el plec de
clàusules tècniques es proposa la cobertura mínima en el punt 5.5.6).

-

Teleassistència adaptada. Prestacions de servei per a persones amb
discapacitat i dispositius associats a programes per la prestació del
servei fora de la llar. Fins a 14 punts.

Es valoraran les propostes que permetin l’adaptació del servei als requisits
d’accessibilitat universal per tal de poder ampliar el servei a persones amb discapacitat
o amb necessitats específiques, sense que impliqui un canvi en el cost en la modalitat
que correspongui de teleassistència estàndard o complementària, i la descripció d’una
metodologia per poder assolir aquest escenari:
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·

Descripció de la metodologia i els mecanismes per assolir l’accessibilitat
universal al servei amb solucions tecnològiques orientades a la resposta a
necessitats de les persones amb discapacitat o persones amb necessitats
específiques, sempre que es pugui s’aportaran imatges dels dispositius. (fins a
5 punts)

·

Implantació, viabilitat, temporalització, seguiment i sistemes d’avaluació i de
validació de les solucions plantejades incorporant la participació d’actors
públics i/o privats. (fins a 4 punts)

·

Descripció de dispositius per la teleassistència fora de la llar, considerant els
diversos perfils d’usuari i les seves necessitats, es valoraran propostes
tecnològiques en base al grau d’adequació a les necessitats detectades,
diversitat de les solucions tecnològiques i les prestacions dels dispositius
(sempre que es pugui s’aportaran imatges dels dispositius) ( fins a 5 punts).

-

Millores en els mecanismes de coordinació fins a 4 punts.

Es valoraran millores en els mecanismes de coordinació amb els serveis socials, la
dotació de sistemes d’informació més eficients amb eines més qualitatives de gestió
que, entre d’altres, facilitin la consulta i el seguiment de casos a serveis socials. Es
valorarà que el sistema d’informació permeti formes flexibles d’obtenció i explotació de
dades, mecanismes de transparència, usos orientats a la teleassistència predictiva i
funcionalitats de la plataforma de gestió i d’interoperabilitat per planificar millor el
desenvolupament del servei i facilitar l’elaboració d’estudis per part de Dipsalut. (fins a
4 punts).
A fi i efecte de valorar les memòries presentades la Mesa podrà estar assistida pels
funcionaris o assessors especialitzats en la matèria que es considerin convenients, els
quals actuaran amb veu però sense vot, i podrà sol·licitar els informes tècnics (interns
o externs) que consideri necessaris.
Els licitadors que no assoleixin una puntuació mínima del 50% dels punts assignats
als criteris de valoració que depenen d’un judici de valor no optaran a l’obertura del
sobre C.
CRITERIS DE VALORACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT XIFRES O
PERCENTATGES OBTINGUTS A TRAVÉS DE L’APLICACIÓ DE FÓRMULES
(Màxim 50 punts)
De conformitat amb l’article 145 de la LCSP, per a la valoració de les proposicions i la
determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa per a Dipsalut s’ha d’atendre,
amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells, als següents criteris
d'adjudicació:
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Preu fins a 40 punts.

Es valorà l’oferta econòmica, s’ha de formular en base als preus unitaris de licitació
que són els imports màxims que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació
del contracte. S’estableixen els següents preus unitaris i puntuacions:
A. Teleassistència estàndard: 15,20€/ unitat (IVA exclòs). Fins a 28 punts
B. Teleassistència amb tecnologia complementària: 19,20 €/ unitat (IVA exclòs).
Fins a 12 punts.
Les empreses licitadores presentaran la seva oferta mitjançant el model normalitzat
aportat com a annex al plec de clàusules administratives del contracte i hauran
d’ofertar un import que iguali o disminueixi els indicats en aquest apartat. La
presentació d’una oferta a l’alça suposarà l’eliminació de l’empresa licitadora. La
valoració de l’oferta econòmica tindrà una puntuació màxima de 40 punts.
La puntuació obtinguda per cada licitador en els criteris A i B serà determinada pel
resultat de l’aplicació de la següent fórmula de valoració econòmica a cadascun dels
preus unitaris:
Puntuació = (PM x OMín) /OV
PM: puntuació màxima del criteri
OMín: preu més baix ofert de totes les proposicions presentades
OV: preu de l’oferta objecte de valoració

L’elecció de la fórmula s’ha realitzat amb la finalitat de donar més puntuació a l’oferta
més econòmica en relació amb les unitats estimades en aquest contracte de tracte
successiu, de manera que la valoració dels criteris objectius econòmics resulti
proporcional i lineal a la prestació que es pretén contractar. I tot això en coherència i
equilibri amb la resta de criteris d’adjudicació. Les empreses licitadores hauran
d’indicar els preus oferts a l’annex del Plec de Clàusules Administratives.
Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades es regularan al plec
clàusules administratives.


Impacte ambiental de les Unitats Mòbils o altres vehicles destinats a la
prestació del servei , fins a 8 punts.

Aquest criteri ha estat escollit amb la finalitat de contribuir en la conservació del medi
ambient seguint el mandat internacional dels objectius de desenvolupament sostenible
de les Nacions Unides.
Es valorarà el nombre de vehicles assignats exclusivament al servei, tant les 5 unitats
mòbils previstes en la clàusula 5.3 del Plec de prescripcions tècniques, com els
vehicles assignats al servei tècnic (amb un màxim de 2) que disposin del distintiu
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ambiental Eco o Zero. Per a calcular aquest criteri es tindrà en compte a partir del
tercer vehicle assignat a la flota d’unitats mòbils que compleixi amb els requisits de
Zero o Eco, atesa la condició especial d’execució de que com a mínim 2 vehicles de la
unitat mòbil han de disposar dels esmentats distintius.
S’aplicarà la fórmula següent:
(nombre de vehicles oferts amb distintiu Zero o Eco / nombre més alt de vehicles
oferts amb distintiu Zero o Eco)* punts màxims
Per a la classificació dels vehicles s’utilitzarà el sistema de distintius ambientals
aprovat per la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l’Interior (Resolució de 8 de
gener de 2016, annex VIII).


Increment nombre d’Unitats mòbils, fins a 2 punts

Es valorarà l’increment del nombre d’Unitats Mòbils i dels torns professionals per a
mantenir-les operatives respecte el mínim establert en el plec de prescripcions
tècniques (5 vehicles) a raó d’un punt per Unitat mòbil addicional disponible des de
l’inici del contracte, amb un màxim de 2 punts.

TAULA RESUM DELS CRITERIS DE VALORACIÓ
Així doncs, la puntuació màxima que poden obtenir les empreses licitadores és de 100
punts. Per a un millor aclariment, a continuació es resumeixen els criteris de valoració
de les ofertes i la seva ponderació relativa:

Descripció
Criteris de valoració que depenen d’un judici de valors

-

Atenció Centrada en la persona
Pla de digitalització del Servei Local de Teleassistència
Teleassistència adaptada. Prestacions de servei per a
persones amb discapacitat i dispositius associats a
programes per la prestació del servei fora de la llar.

Puntuació
màxima
(100
punts)
Fins a 50 punts
Fins a 24 punts
Fins a 8 punts
Fins a 14 punts

- Millores en els mecanismes de coordinació
Criteris de valoració avaluables mitjançant xifres o fórmules

Fins a 4 punts
Fins a 50 punts

Oferta econòmica

Fins a 40 punts

A Teleassistència estàndard
B. Teleassistència amb tecnologia complementària
En quant als vehicles utilitzats en la prestació del servei

Fins a 28 punts
Fins a 12 punts

Increment de nombre de vehicles Unitats mòbils

Fins a 2 punts
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Els criteris escollits han estat degudament justificats i no son contraris al principi de
lliure concurrència.

15.7. Criteris de preferència en l'adjudicació de les ofertes empatades
Un cop aplicats el criteri de valoració de les ofertes establerts en l’apartat primer
d’aquesta clàusula, si existís empat en les puntuacions obtingudes per les empreses
licitadores, s'aplicaran a les ofertes empatades els criteris de preferència en
l'adjudicació que tot seguit es detallen, d'acord amb l'establert a l’article 147 de la
LCSP.
A tal fi, la Mesa de Contractació concedirà als licitadors empatats un termini de 3 dies
hàbils perquè aportin la documentació acreditativa del compliment dels següents
criteris de preferència en l'adjudicació, els quals s'aplicaran en aquest ordre de
prioritat:
1) En primer lloc, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte la proposició
presentada per aquelles empreses públiques o privades que, en el moment
d’acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre
de persones treballadores amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre
que les seves proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa
des del punt de vista dels criteris que serveixen de base per a l’adjudicació.
2) Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat respecte de la
proposició més avantatjosa acrediten tenir una relació laboral amb persones
amb discapacitat en un percentatge superior al 2 per cent, tindran
preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del
major percentatge de persones treballadores fixes amb discapacitat a la
seva plantilla.
3) Per últim i en el cas que aplicats els criteris de preferència en l’adjudicació
exposats anteriorment, vàries empreses licitadores seguissin en l’empat,
prevaldran les proposicions d’aquelles empreses que incloguin mesures de
caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat de oportunitats entre
dones i homes.
En el cas que les empreses licitadores no s’acullin als criteris de preferència
enumerats o que es mantingui l’empat un cop aplicats aquests, tindrà preferència en
l’adjudicació la proposició que tingui una major puntuació en el criteri de valoració de
les ofertes amb major ponderació. Si persistís l’empat, finalment es decidirà
l’adjudicació per sorteig.
15.8. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
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La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de
dur a terme en funció del límits i els paràmetres objectius establerts a continuació i que
seran aplicables a cadascun dels conceptes i preus unitaris oferts.

Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1.- Que el preu unitari ofert sigui un 25 % més baix que el preu unitari màxim fixat
en la licitació.
2.- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec
de clàusules administratives particulars.
Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1.- Que l’import del preu unitari ofert sigui inferior en més d’un 20% al preu unitari
ofert per l’altra empresa licitadora.
2.- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior en més d’un 25% a la puntuació més baixa.
Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següents:
1.- Que l’import del preu unitari ofert sigui inferior en més d’un 15% a la mitjana
aritmètica de tots els preu unitaris oferts.
2.- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu, sigui superior al 15 % de la mitjana aritmètica de les
puntuacions de totes les ofertes.
En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament anormal
o desproporcionada, la Mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que
l’hagi presentat perquè la justifiqui per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar
si efectivament l’oferta econòmica resulta anormal o desproporcionada i s’ha
d’excloure o si, per contra, l’oferta no resulta anormal ni desproporcionada. Per aquest
motiu, la Mesa sol·licitarà a l’empresa licitadora les precisions que consideri oportunes
sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora
disposarà del termini de cinc dies hàbils per presentar les justificacions per escrit.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es
considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora
exclosa del procediment.
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Si la Mesa rep la informació justificativa sol·licitada en el termini esmentat, la sotmetrà
a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, o bé l’acceptació de l’oferta
perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
Es desestimaran aquelles ofertes que un cop estudiades resultin desproporcionades o
temeràries per no resultar convenientment justificades en el seu conjunt.
Si, finalment recau l’adjudicació a favor d’una empresa licitadora inicialment incursa en
presumpció d’oferta amb valor anormal o desproporcionat, l’òrgan de contractació es
reserva el dret d’exigir-li una garantia complementària de fins el 5 per cent de l’import
d’adjudicació del contracte; en conseqüència, la garantia total pot assolir fins el 10 per
cent del preu del contracte, de conformitat amb l’article 107 de la LCSP.

Setzena. Classificació de les ofertes, determinació de l’oferta econòmicament
més avantatjosa per a Dipsalut i requeriment de documentació previ a
l’adjudicació
16.1. L’òrgan de contractació, a la vista de les propostes formulades per la Mesa,
acordarà la classificació, per ordre decreixent de puntuació, de les proposicions
admeses i que no incorrin en valors anormals o desproporcionats, indicant si s’escau,
els licitadors exclosos i les seves causes d’exclusió; i alhora, el servei corresponent
requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa per què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a
aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació que s’esmenta
a continuació:
a)
Documentació justificativa de que disposa de capacitat d’obrar i
habilitació empresarial i professional
L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius que
consten a la clàusula desena del present plec i que no constin en el RELI o ROLECE,
si és que la empresa hi figura.
b)
Documentació justificativa de que disposa de solvència econòmica i
financera, i tècnica i professional
L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius de
conformitat amb els requisits mínims exigits en les clàusules onzena i dotzena
d’aquest plec.
d) Documentació justificativa d'haver constituït la garantia definitiva
La clàusula 17 (la que segueix a continuació) d'aquest plec determina les formes en
què es pot constituir la garantia definitiva i a l'Annex 4 hi consten els models
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normalitzats d'aval, d'assegurança de caució, i d’autorització de constitució de garantia
definitiva mitjançant la retenció de part del preu del contracte.

e) Si escau, en el cas d’utilitzar medis externs per acreditar la solvència
necessària per a executar el contracte
L’empresa que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’article 145 de la LCSP,
haurà de demostrar que disposarà dels recursos necessaris mitjançant la presentació
a tal efecte del compromís per escrit d’ambdues entitats, d’acord amb l’Annex 2
d’aquest plec.

f) Si escau, en el cas que l’empresa licitadora subcontracti la realització parcial
de la prestació
L’empresa que vulgui concertar amb tercers la realització parcial de la prestació caldrà
que ho comuniqui a Dipsalut en el moment de presentar la documentació prèvia a
l’adjudicació, indicant la part de la prestació que es vol subcontractar, la identitat,
dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista i justificant
suficientment l’aptitud d’aquest per a executar-la per referència als elements tècnics i
humans de que disposa i a la seva experiència i acreditant que el mateix no es troba
incurs en prohibició de contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP.
16.2. Un cop presentada i valorada la documentació i en el cas que calgui esmenar la
documentació, es requerirà a l’empresa licitadora perquè en el termini de 3 dies hàbils
presenti la documentació indicada.
En el cas que no es presenti la documentació en el termini assenyalat inicialment o bé,
en el termini per esmenar concedit, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la
seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. A més, aquest fet
constituirà, en cas de concurrència de dol, culpa o negligència, causa de prohibició de
contractar amb les administracions públiques, d'acord amb l'article 71.2.a) de la LCSP.

Dissetena. Garanties exigibles
17.1. No s’exigeix la constitució de la garantia provisional, de conformitat amb l’establert a
l’article 106.1 de la LCSP.
17.2. L’empresa que hagi estat proposada adjudicatària del contracte haurà de constituir
una garantia definitiva corresponent al 5% de l’import de l’import d’adjudicació (IVA
no inclòs) en el termini de 10 dies a comptar des del següent hàbil a aquell en què hagi
rebut el requeriment, de conformitat amb l'article 150 i 151 de la LCSP i la clàusula 16.1
d’aquest plec.
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17.3. La garantia s’haurà de constituir davant la Tresoreria de Dipsalut, en els termes de
l’article 108 de la LCSP i en qualsevol de les següents formes:
a) En efectiu o mitjançant transferència bancària.
b) Mitjançant aval, el qual haurà de ser autoritzat per apoderat de l’entitat avalant que
tingui poder suficient per a obligar-la plenament i caldrà que les signatures dels
avaladors estiguin legitimades per fedatari públic i disposin dels requisits mínims
dels avals que estan recollits en el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques. Aquest mitjà haurà de constituir-se presencialment a la Diputació de
Girona, carrer Pujada de Sant Martí, núm. 5, 17004 Girona.
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució.
Alhora, també podrà constituir la garantia mitjançant retenció en el preu, signant
l’autorització corresponent i presentant-ho al registre d’entrada de Dipsalut. En aquesta
autorització manifestarà la seva voluntat d’utilitzar aquest mitjà. La retenció es practicarà
sobre el 50% de l’import de la/les factura/es inicials i fins a cobrir l’import de la garantia
definitiva.
A l’Annex 4 d’aquest plec hi consten els models de certificació de garantia definitiva
d’aval, d’assegurança de caució, així com l’autorització de constitució de garantia
mitjançant retenció del preu del contracte.
17.4. En el cas que l’adjudicació recaigui a favor d’una empresa licitadora inicialment
incursa en presumpció d’oferta amb valor anormal o desproporcionat, l’òrgan de
contractació es reserva el dret d’exigir-li una garantia complementària de fins el 5 per
cent de l’import d’adjudicació del contracte; en conseqüència, la garantia total pot
assolir fins el 10 per cent del preu del contracte, de conformitat amb l’article 107.2 de
la LCSP.
17.5. En els casos de cessió de contractes no es procedirà a la devolució o cancel·lació
de la garantia prestada pel cedent fins que s’hagi constituït formalment la del cessionari.
17.6. Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total
experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària
perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte
vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què
es notifiqui a l’empresa la proposta de l’acord de modificació. A aquests efectes, no es
consideraran les variacions de preu que es produeixin com a conseqüència d’una
revisió de preus de conformitat amb el que disposa la LCSP.
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17.7. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en
la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas
que la garantia no es reposi, l’òrgan de contractació pot resoldre el contracte.
17.8. La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del
termini de garantia establert a la clàusula trenta-setena d’aquest plec i complert
satisfactòriament el contracte, o fins que es declari la resolució d’aquest sense culpa del
contractista.
Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no en
resulten responsabilitats es resoldrà la cancel·lació i el retorn de la garantia constituïda.

Divuitena. Renúncia i desistiment per Dipsalut
18.1. L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte o bé
acordar el reinici del procediment per a l’adjudicació, per raons d’interès públic
degudament justificades i amb la corresponent notificació als licitadors, abans de
l’adjudicació del contracte.
18.2. També l’òrgan de contractació podrà desistir del procediment, abans de la
formalització, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació
del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació, sempre que es
justifiqui en l’expedient la concurrència de la causa. El desistiment no impedeix la
iniciació immediata d’un nou procediment de licitació.
18.3. En cas de renúncia o desistiment es compensarà als licitadors per les despeses
que no siguin inherents al propi funcionament de l’empresa i que hagin estat
acreditades pel licitador concurrent a la licitació, atenent als principis generals que
regeixen la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques i amb un
màxim de 300 euros.

Dinovena. Adjudicació del contracte
19.1. Un cop l'empresa proposada com adjudicatària hagi presentat la documentació
assenyalada a la clàusula quinzena d’aquest plec, l’òrgan de contractació acordarà
l’adjudicació del contracte.
En el cas que es detecti que manca esmenar la documentació aportada, s’atorgarà a
la empresa un termini de 3 dies hàbils per a presentar la documentació requerida.
19.2. L’acord d’adjudicació del contracte ha de ser motivat i contenir, en tot cas, la
informació necessària que permeti al licitador exclòs interposar recurs suficientment
fundat contra la decisió d’adjudicació; en particular, expressarà el contingut mínim
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assenyalat a l’article 150 de la LCSP, sens perjudici de l’excepció de confidencialitat
contemplada a l’article 155 de la LCSP.
19.3. Al ser un contracte de serveis de tracte successiu, en el que l’execució es basa
en els preus unitaris oferts i està subordinada a les necessitats reals de Dipsalut sense
que aquestes puguin ser definides amb exactitud al temps de formalitzar el contracte,
el preu d’adjudicació del contracte coincidirà amb el de licitació.
19.4. L’acord d’adjudicació es notificarà a tots els licitadors que hagin participat
en la licitació i, simultàniament, es publicarà en el perfil de contractant de Dipsalut,
indicant el termini en què s’ha de procedir a la formalització del contracte de
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP.

Vintena. Formalització i perfecció del contracte
20.1. La formalització del contracte s'efectuarà un cop transcorregut el termini
mínim de quinze dies hàbils des que es remeti a l'empresa adjudicatària la notificació
de l'adjudicació, al ser aquest un contracte susceptible de recurs especial en matèria
de contractació, segons estableix l'article 153.3 de la LCSP.
Simultàniament a la formalització del contracte, l’adjudicatari haurà de signar aquest
Plec, el Plec de prescripcions tècniques i la resta de documents amb caràcter
contractual que s’adjuntin com a annex al document administratiu de formalització del
contracte.
20.2. El contracte es formalitzarà en document administratiu, que constitueix títol
suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant això, el contractista podrà
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les
despeses corresponents.
Així mateix, el contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la
LCSP i 71 del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de
l'adjudicació.
20.3. D’acord amb l’article 154.1 de la LCSP, la seva formalització es publicarà en el
perfil de contractant de Dipsalut indicant, com a mínim, les mateixes dades
esmentades a l’anunci d’adjudicació en el termini màxim de 15 dies des del seu
perfeccionament.
20.4. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
20.5. En el cas que el contracte no es formalitzi per causes imputables a l’empresa
adjudicatària, es procedirà a proposar com a adjudicatària a la següent empresa
licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa de conformitat
amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
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Vint-i-unena. Custòdia i retorn de la documentació aportada pels licitadors que
no resultin adjudicataris
D’acord amb l’article 87.4 del RGLCAP i en relació amb la custòdia i retorn de la
documentació presentada pels licitadors i tant aquelles declarades admeses com les
rebutjades sense obrir o les desestimades un cop obertes, seran arxivades al
corresponent expedient. Un cop adjudicat i formalitzat el contracte i, transcorreguts els
terminis per a la interposició dels recursos corresponents sense que aquests s’hagin
interposat, la documentació administrativa quedarà a disposició dels licitadors.
En el cas que els licitadors no adjudicataris no exerceixin el dret de retirar dita
documentació, d’acord amb la Resolució de la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria
documental de la Generalitat de Catalunya, de data 11 de juliol de 2006, un cop
transcorregut el termini d’un any a comptar des de la data en què la resolució de
l’adjudicació del contracte sigui ferma, Dipsalut podrà procedir a la seva destrucció.

Vint-i-dosena. Protecció de dades de caràcter personal

1. En el tractament de dades personals el contracte es regirà pel Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) i per la
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals (LOPDGDD). El contractista quedarà obligat al seu compliment i a
les seves normes de desenvolupament. Aquesta obligació té el caràcter d’obligació
essencial d’acord amb la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic.
2. Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per Dipsalut
com a responsable del Tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament general
de protecció de dades. La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de
contractació. Les dades personals del contractista es tractaran per la mateixa finalitat,
seguiment del contracte i actuacions que se’n deriven. La legitimació del tractament es
fonamentarà en el compliment de les relacions precontractuals i contractuals. Es
publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de transparència i de
contractes del sector públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
general de protecció de dades (accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne
la portabilitat, o la limitació o oposició al tractament) els licitadors es podran adreçar en
qualsevol moment a Dipsalut .
3. El contractista s’obliga al secret professional i haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació d’accés restringit que coneixerà amb motiu de l’execució
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del contracte. Aquest deure es mantindrà també amb posterioritat a la finalització de la
relació contractual.
Alhora, el personal que executi el servei caldrà que signin el compromís de respecte al
secret professional per tal de no divulgar ni posar a disposició de tercers les dades i
informació pròpies del contracte ni a tractar la informació amb una finalitat diferent a la
que va motivar la seva recollida.
4. Atès que per l’execució del contracte el contractista haurà de tractar dades
personals per compte de Dipsalut, d’acord amb la disposició addicional 25 apartat 2 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic el contractista tindrà
la consideració d’encarregat del tractament, en el sentit de l’article 4.8 del Reglament
general de protecció de dades, assumint les obligacions establertes a l’article 28 del
Reglament i a l’article 33 LOPDGDD. Seguirà de manera estricta les instruccions de
Dipsalut en relació al tractament de les dades, mesures de seguretat, atenció a
l’exercici dels drets de les persones interessades, confidencialitat i resta d’obligacions
previstes a l’esmentada normativa. El contractista, en qualitat d’encarregat del
tractament, destinarà les dades exclusivament a la finalitat de gestionar el servei propi
d’aquests plecs.
5. En el cas que es subcontractessin treballs propis de l’encàrrec de tractament, el
subcontractista quedarà obligat només davant el contractista principal que assumirà,
per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte davant Dipsalut, de
conformitat estrictament amb els documents descriptius del contracte i als termes del
contracte. El coneixement per part de Dipsalut dels subcontractes celebrats o les
autoritzacions a la subcontractació que atorgui, no alteraran la responsabilitat
exclusiva del contractista principal.
6. Les obligacions del contractista com a encarregat del tractament tenen el caràcter
d’obligació essencial d’acord amb la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Vint-i-tresena. Supervisió i control en l’execució del contracte
Els responsables del contracte, d’acord amb l’article 62 de la LCSP, supervisaran la
execució del contracte i adoptaran les decisions, i dictaran les instruccions necessàries
amb la finalitat d’assegurar la correcta realització del a prestació pactada.

Vint-i-quatrena. Correcta execució del contracte i compliment de terminis
24.1. El contracte s’executarà amb subjecció al que s’estableixi al seu clausulat,
aquest plec, el plec de prescripcions tècniques i la oferta presentada per l’adjudicatari,
i d’acord amb les instruccions oportunes que, en la seva interpretació, doni l’òrgan de
contractació al contractista per al seu correcte compliment.
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24.2. El contractista resta obligat a la realització correcta de la prestació pactada dins
del termini total, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució
successiva, si s'escau.
24.3. En cas de compliment defectuós de la prestació contractual o d'incompliment
dels compromisos pactats, l’òrgan de contractació aplicarà el règim sancionador
previst a la clàusula trentena d'aquest plec. Tanmateix, l’import de la penalitat que
correspongui no exclou l’obligació del contractista d’indemnitzar per tots els danys i
perjudicis que es causin a tercers o a Dipsalut com a conseqüència de l’execució
defectuosa o la seva constitució en mora.
24.4. El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la
totalitat de l’objecte contractual d’acord amb les condicions establertes i a plena
satisfacció de Dipsalut, de conformitat amb el que disposen els articles 210 i 311 de la
LCSP i 203 i 204 del RGLCAP, i sens perjudici de l’establert als articles 211 i 311 de la
LCSP. A tal fi, l’òrgan de contractació, a la vista de l’informe favorable corresponent del
responsable del contracte, acordarà la conformitat amb la prestació; en cas contrari, es
requerirà al contractista la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels
defectes observats.

Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre Dipsalut i el contractista en l’execució del
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la
necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient
contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites a l’article 97 del
RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Vint-i-sisena. Drets i obligacions de les parts contractants
Els drets i les obligacions d’ambdues parts contractants són els que tot seguit es detallen
i també els que es dedueixin del present plec i del plec de prescripcions tècniques i, en tot
allò no previst, de la legislació vigent que els sigui d’aplicació.
26.1. Drets i obligacions del contractista
26.1.1. Drets del contractista:
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a) Percebre l’import del preu dels serveis prestats, prèvia presentació de la factura
corresponent en la forma que s’indica en la clàusula vint-i-novena d’aquest plec
i en els termes establerts als articles 198 a 200 de la LCSP.
b) Sol·licitar a Dipsalut la col·laboració necessària en la resolució dels
impediments de caràcter extern que es puguin presentar i afectin a la normal
prestació del contracte.

26.1.2. Obligacions del contractista:

a) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de
600.000 euros.
b) Disposar de tots els mitjans tècnics, humans i materials que siguin necessaris
per realitzar les obligacions derivades del contracte, sense que pugui pretextar,
sota cap circumstància, la manca de mitjans per justificar un incompliment i
sense que tingui dret a incrementar cap partida de l’oferta econòmica
presentada.
c) Els professionals destinats a l’execució del contracte han d’estar capacitats per
executar totes les activitats objecte de la contractació, tant el treball directe com
el treball indirecte i s’hauran de complir els perfils professionals especificats en
el plec de prescripcions tècniques.
d) Complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni
Col·lectiu sectorial d'aplicació, d'acord amb l'article 201 de la LCSP, així com
complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de
seguretat i salut en el treball, així com executar les mesures destinades en
matèria de riscos laborals. En conseqüència, l’empresa adjudicatària també
assumirà les responsabilitats que en matèria laboral puguin derivar-se de la
contractació del personal afecte als serveis, així com en matèria de prevenció
de riscos laborals i seguretat en el treball.
e) En compliment del disposat en l’article 3.5 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el
contractista ha de facilitar la informació de caràcter públic que en l’esmentat
precepte s’indica, per iniciativa pròpia o bé a requeriment de Dipsalut. En cas
de requeriment, el termini màxim per a la presentació de la informació
sol·licitada serà d’un mes, llevat que el contractista pugui acreditar la
impossibilitat material de reunir-la en aquest termini.
f) En cas de no compliment d’aquesta obligació de facilitar informació de caràcter
públic, l’òrgan de contractació queda facultat per a resoldre el contracte quan
consideri que es puguin derivar perjudicis d’interès públic, sense que el
contractista tingui dret a reclamar cap indemnització al seu favor. Així mateix,
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l’adjudicatari haurà de respondre pels danys i perjudicis que es derivin per a
Dipsalut de l’incompliment d’aquesta obligació, havent de respondre per aquest
concepte la garantia definitiva constituïda per l’adjudicatari.
g) Així mateix, el contractista adequarà la seva activitat d’acord amb els principis
ètics i regles de bona conducta establerts a la clàusula dotzena bis d’aquest plec.

h) Complir amb tot allò que estableix la normativa de protecció de dades de
caràcter personal i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial
Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en relació amb les dades personals a
les quals tingui accés el contractista amb ocasió del contracte i tot allò establert
en aquest plec i el plec de prescripcions tècniques.
i) El contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que
continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l’òrgan
competent de Dipsalut. En el cas que el personal vinculat a l’empresa
adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de
caràcter personal, l’empresa els exigirà el compliment del deure de secret
respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el
desenvolupament de l’execució del contracte.
j) En qualsevol cas, la documentació i la informació que es desprengui o a la qual
es tingui accés amb ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest
contracte i que correspon a l’Administració contractant responsable del fitxer de
dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni
tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de
l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.
k) Tota la documentació obtinguda per l'empresa adjudicatària sobre l'àmbit
d'actuació de la prestació és confidencial i en queda prohibida la seva revelació
a tercers, llevat autorització expressa de Dipsalut. Així mateix, totes aquelles
dades tècniques referents als serveis prestats per l'empresa adjudicatària són
propietat de Dipsalut.
L'empresa adjudicatària no podrà explotar l'esmentada informació amb finalitat
divulgativa, ni elaborar informes o publicar treballs, tècnics o científics, de tipus
descriptiu, analític o estadístic, sense l'autorització expressa de Dipsalut.
l) Emprar el català de forma habitual en les seves relacions amb Dipsalut
derivades de l’execució d’aquest contracte, sens perjudici del què estableixi el
plec de prescripcions tècniques. Aquest mateixa premissa serà d’aplicació
durant l’execució del contracte, tant en les relacions verbals com escrites.
m) L’empresa adjudicatària ha de complir amb les regles especials respecte del seu
personal laboral adscrit a l’execució d’aquest contracte previstes a la clàusula
vint-i-vuitena d’aquest plec.
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n) Informar al responsable del contracte, de forma immediata, sobre les
reclamacions i denúncies en relació al servei prestat de les quals tingués
coneixement.
o) El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat ,el compliment de
la qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del
contracte.
p) Disposar dels mitjans electrònics necessaris per relacionar-se amb les
administracions públiques. D’acord amb la llei 39/2015, d’1 d’octubre de
procediment administratiu comú.
q) Presentar a Dipsalut l’acreditació del compliment de les condicions especials
d’execució fixades en aquests plecs.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, les condicions especials d’execució que
es proposen son les següents:


Es vetllarà per la no utilització de llenguatge sexista tant pel que fa a les
comunicacions personals com en documents escrits i gràfics relacionats amb el
contracte.



S’utilitzarà un llenguatge inclusiu en totes les comunicacions personals,
informació escrita, gràfica i altra documentació relacionada amb el contracte.



Serà necessari que com a mínim el 75% de les persones treballadores
adscrites a aquest projecte disposin de contracte indefinit.



Totes aquelles persones que desenvolupin la mateixa tasca hauran de tenir la
mateixa categoria laboral per tal d’eliminar l’escletxa salarial entre dones i
homes.



Que l’empresa contractista garanteixi com a mínim l’aplicació del VII Conveni
col·lectiu d’atenció a les persones dependents i desenvolupament de la
promoció de l’autonomia personal. Que s’apliqui a tot el personal que executa
el servei el marc de relacions laborals.



Implementació de protocols d’assetjament per raó de sexe, per raó d’orientació
sexual o de gènere i d’assetjament psicològic.
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Que com a mínim el 10% dels nous contractes de llocs de treball de
teleoperador/a, telefonista o perfils administratius siguin amb persones en
situació de risc social.



Com a mínim 2 vehicles de les UM tinguin distintiu ambiental ECO o Zero i la
resta de vehicles siguin amb classificació ambiental tipus C.

Les condicions especials d’execució s’acreditaran per part de l’adjudicatària mitjançant
l’aportació de la declaració responsable que figura com a annex 6 d’aquest plec i
caldrà que l’empresa l’aporti cada any abans del 30 de desembre. Dipsalut podrà
demanar la documentació que acrediti qualsevol dels extrems que s’hi contenen.
26.2. Drets i obligacions de Dipsalut
26.2.1. Drets de Dipsalut
L’òrgan de contractació, que actua en nom i representació de Dipsalut, ostenta les
prerrogatives enumerades a la clàusula trenta-dosena d’aquest plec, dins dels límits i
amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a l’article 190 de la LCSP.
Tanmateix, també són facultats de l’òrgan de contractació les que tot seguit
s’enumeren:
a) Vetllar pel correcte funcionament de la prestació, a tal fi, exercirà les facultats
d’inspecció, comprovació i vigilància en l’execució del contracte. L’exercici
d’aquestes facultats s’efectuarà pel personal que designi el responsable del
contracte i, el contractista haurà de posar a la seva disposició tots els elements
necessaris per tal que aquell pugui complir amb les seves funcions.
b) Abans de l’abonament del preu al contractista, un/a tècnic/a del centre gestor
validarà les factures presentades per aquell, conforme s’ha realitzat el servei
correctament i a satisfacció de Dipsalut, tot plegat en els termes de la clàusula
vint-i-novena d’aquest plec i en els terminis i les condicions establertes en l’article
198 de la LCSP.
c) Imposar les penalitats previstes en la clàusula trentena d’aquest plec per les
infraccions contractuals comeses, en els termes i la forma establerta a la clàusula
citada.
d) Altres facultats que corresponguin a l’òrgan de contractació com a titular dels
serveis objecte del contracte.
26.2.2. Obligacions de Dipsalut
a) L’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors i
designada per aquests com a confidencial. Aquest caràcter afecta, en
particular, als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les
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ofertes. En cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada
no té caràcter confidencial.
b) Abonar al contractista el preu de les prestacions efectiva i adequadament
prestades, en la forma que s’indica en la clàusula vint-i-vuitena d’aquest plec i
en els termes establerts als articles 198 i 199 de la LCSP.
c) Col·laborar amb l’adjudicatari en la resolució dels impediments de caràcter
extern que es puguin presentar i afectin a la normal prestació del servei.
d) Imposar les penalitats previstes en la clàusula trentena d’aquest plec per les
infraccions contractuals comeses, en els termes i la forma establerta.
e) Quan els danys i perjudicis que es causin a tercers hagin estat ocasionats com
a conseqüència immediata i directa d’una ordre de Dipsalut, l’organisme en
serà responsable dins dels límits que assenyalen les lleis.
f) En compliment del disposat a l’article 3.5 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, Dipsalut,
per tal de fer efectiu el principi de transparència en l’activitat pública (entès com
una obligació a càrrec de l’Administració que ha de fer pública de manera
proactiva la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa), en el
Portal de Transparència de Dipsalut, en un espai diferenciat, hi haurà de
constar la informació que en matèria de contractació exigeix l’article 13 de la
citada llei.
g) Assegurar l’efectiu control i verificació del compliment dels criteris socials
establerts tan als criteris d’adjudicació del contracte com a les condicions
especials d’execució.
h) Qualsevol altre que legalment o reglamentàriament li correspongui.

26.3. Drets i obligacions del contractista
a) Identificar les persones susceptibles de rebre el servei de teleassistència, la
valoració inicial i autoritzar les altes i les baixes. Fer-ne el seguiment
corresponent per assolir la implementació del servei.
b) Actualitzar i mantenir les dades personals de la persona així com el seguiment
de la persona usuària a l’àmbit territorial de la seva competència i facilitar la
informació a l’empresa adjudicatària dels canvis que es produeixin.
c) Abonar al contractista el preu de les prestacions efectiva i adequadament
prestades.
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d) Facilitar a Dipsalut i al contractista qualsevol informació que considerin
necessària per a la verificació de la correcta execució del servei.
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e) Complir totes aquelles condicions fixades en el conveni de col·laboració signat
entre Dipsalut i la resta d’ens locals.

Vint-i-setena. Responsabilitat de l’empresa contractista
27.1. L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, que haurà
d’indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin tant a les instal·lacions on es
portin a terme les tasques pròpies del contracte, a terceres persones o a Dipsalut, com
a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en
el cas que els danys hagin estat ocasionats com a conseqüència immediata i directa
d’una ordre de Dipsalut o en casos de força major, d’acord amb els articles 196 i 239
de la LCSP, respectivament.
27.2. A tals efectes, el contractista serà responsable, civil i administrativament, dels
danys i perjudicis que es causin a terceres persones o a Dipsalut, com a conseqüència
de la prestació contractual, ja sigui per culpa, negligència o fortuïtament.
27.3. L'empresa contractista també assumirà les responsabilitats que es derivin de
l’incompliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de
seguretat i salut en el treball i protecció de dades.
27.4. Així mateix, el contractista és responsable de la qualitat tècnica de les
prestacions realitzades, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a
terceres persones o Dipsalut de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

Vint-i-vuitena. Regles especials respecte del personal laboral adscrit al contracte
28.1. L’adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de Seguretat Social, de seguretat i salut en el treball i d'integració social de les
persones amb discapacitat i, en general, respondrà de quantes obligacions li vinguin
imposades pel seu caràcter d'empleador, així com del compliment de totes les normes
que regulin i despleguin la relació laboral o d'altre tipus existent entre aquell i els
treballadors.
Les empreses que es presenten a la licitació hauran de garantir en general el
compliment de les disposicions legals vigents sobre prevenció de riscos laborals que li
corresponen. Sobretot pel que fa referència a la coordinació d'activitats empresarials,
formació i informació i vigilància de la salut en el treball dels seus treballadors.
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28.2. El personal que l’empresa adscrigui al desenvolupament de l’objecte del
contracte tindrà una relació laboral exclusivament amb l’empresa adjudicatària.
La prestació del servei es realitzarà d’acord amb les condicions establertes en el plec
tècnic en relació amb l’espai físic en el que es realitzaran les diferents activitats i la
identificació adequada del personal com a propi de l’empresa contractista.

Vint-i-novena. Abonaments a l’empresa contractista i liquidació del contracte
29.1 L’empresa adjudicatària facturarà a mes vençut per les persones usuàries ateses,
d’acord amb les indicacions previstes en el Conveni de col·laboració formalitzat entre
Dipsalut i els ens col·laboradors.
Així doncs, l’empresa presentarà a Dipsalut una sola factura amb els usuaris C0 on
s’indicarà el període facturat, el número d’expedient, el nombre de terminals i el
número de persones usuàries de cada tipus a cada territori.
Pel què fa a la facturació de la resta d’ens locals, l’adjudicatària presentarà la factura a
cadascun d’ells amb els usuaris/Es C0 i C100 del seu territori, segons les instruccions
que aquests els hi facilitan per tal que facin front al seu percentatge respecte cada
usuari/a.
29.2. Les factures s’han de presentar, en format electrònic accedint a la Bústia de
factures electròniques – eFACT.
29.3. El contractista haurà de fer constar en les factures electròniques que emeti en
execució del contacte el número d’expedient del contracte 2021/1129
Ara bé, en les factures que no es presentin electrònicament, hi haurà de constar la
informació següent:
a) L’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública:
Intervenció de Dipsalut.
b) L’òrgan de contractació: Consell Rector de Dipsalut.
c) El destinatari: Àrea gestora del contracte: Acció Social. Àrea de Govern de
Dipsalut.
d) El número d’expedient del contracte: 2021/1129
Les persones responsables del contracte aleatòriament sol·licitaran informació
complementària i realitzaran les comprovacions que cregui oportunes per verificar
l’execució del servei. Així mateix, hauran de validar les factures prèviament al seu
pagament conforme s’han executat les prestacions objecte del contracte.
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29.4. L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts a l’article 200 de la LCSP.
29.5. Un cop executada la totalitat de la prestació del contracte a satisfacció de
Dipsalut, l’òrgan de contractació acordarà l’acte de recepció o conformitat i
determinarà la liquidació del contracte, abonant-li, si s’escau, el saldo resultant,
d’acord amb el disposat a l’article 210 de la LCSP.

Trentena. Règim sancionador
30. El contractista estarà obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la seva
realització i amb el contingut, forma i condicions que s'assenyalen en aquest plec, en el
plec de prescripcions tècniques i amb les que hagi proposat l'empresa adjudicatària en la
seva oferta, sempre que hagin estat acceptades per Dipsalut.
La tipificació de les infraccions que puguin donar lloc a la imposició de sanció són les
següents:
1. El contractista estarà obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la seva
realització i amb el contingut, forma i condicions que s'assenyalen en aquest plec, en el
plec de prescripcions tècniques i amb les que hagi proposat l'empresa adjudicatària en la
seva oferta, sempre que hagin estat acceptades per Dipsalut.
2. Les demores, els compliments defectuosos i els incompliments de les obligacions
contractuals en que incorri l’adjudicatari durant l’execució del contracte, seran sancionats
per l’òrgan de contractació, mitjançant la imposició de penalitats o bé, declarant la
resolució del contracte, d'acord amb l'establert a l'article 194 de la LCSP i el disposat en
aquesta clàusula.

-

Infraccions molt greus









Incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest
plec i les instruccions donades per la persona responsable del contracte.
Fallada global del sistema i deixar els usuaris sense cobertura més d’una hora
deguda factors interns de l’empresa
Fallada parcial del sistema en alguna part del territori i deixar els usuaris sense
cobertura més de 12 h deguda a factors interns de l’empresa
Fallada del sistema per causes atribuïbles a l’empresa que tinguin un prejudici
greu o molt greu pels usuaris
Qualsevol tipologia de maltractament dels usuaris
Falsificació o falsedat de les dades corresponents a les activitats
desenvolupades
Reducció important de la qualitat del servei
Pèrdua, no devolució, destrucció o ús inadequat de les claus entregades pels
usuaris
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Incompliment de les obligacions contractuals previstes en aquest plec i que no
siguin considerades molt greus.
Manca de manteniment dels terminals
Incompliment dels terminis d’instal·lació dels terminals i resolució d'avaries
urgents
Incompliment en el traspàs del servei en les condicions que es descriuen a la
clàusula sobre transferència d'informació del Plec de Prescripcions Tècniques
Incompliment del desplegament dels plans d’atenció individualitzada segons
descripció als plecs tècnics
Per l’incompliment de les condicions especials d’execució.
Fallada del sistema per causes atribuïbles a l’empresa que tinguin un prejudici
lleu o moderat pels usuaris
Tracte incorrecte envers els usuaris dels serveis que suposi humiliació i
menyspreu.
Demora en l’entrega de la informació relativa a l’execució del servei que
sol·liciti la persona responsable del contracte.

Infraccions lleus






Tracte no adequat als usuaris sense que pugui ser considerat greu o molt greu.
Per incompliment dels terminis d’instal·lació dels terminals i resolució d'avaries
no urgents
Incompliment dels terminis de lliurament dels quadres de comandament i/o
memòries
Incompliment del temps màxim en les intervencions identificades com a
prioritàries per part de les Unitats Mòbils
Incompliment de la realització de les visites de seguiment a persones en risc
descrites a la clàusula al Plec de Prescripcions Tècniques

Les infraccions seran sancionades amb multes en la forma i quantia següents:
1. Infraccions molt greus: Les infraccions molt greus seran sancionades amb la
imposició d’una penalitat compresa entre 50.001,00 a 100.000,00 euros. La
reiteració de faltes molts greus comportarà la resolució del contracte.
2. Infraccions greus: Les infraccions greus seran sancionades amb la imposició
d’una penalitat per un import compresa entre 20.001,00 a 50.000,00 euros sens
perjudici de declarar la resolució del contracte si es produeix la comissió de tres
infraccions greus consecutives en l'interval d'un any.
3. Infraccions lleus: Les infraccions lleus seran sancionades amb la imposició d’una
penalitat per un import màxim de 20.000,00 euros. En qualsevol cas, l'acumulació
d'infraccions lleus podrà ser considerada com a infracció greu.
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Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració
els següents criteris de graduació:
─ la gravetat de la infracció comesa,
─ la importància econòmica,
─ l’existència d’intencionalitat,
─ la naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats,
─ la reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la
mateixa naturalesa,
─ el nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i
─ el benefici obtingut pel contractista.

Indemnització per danys i perjudicis derivats de l’incompliment contractual
La imposició de sancions contractuals no exclou la indemnització de danys i perjudicis a
què pugui tenir dret Dipsalut o terceres persones com a conseqüència de l’incompliment
del contractista, d’acord amb el disposat a l’article 196 de la LCSP.

Trentena-unena. Prerrogatives de Dipsalut
L’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar
la seva resolució i determinar-ne els efectes, dins dels límits i amb subjecció als
requisits i efectes assenyalats a l'article 190 de la LCSP.
Per a l’exercici d’aquestes prerrogatives se seguirà el procediment previst a l’article
196 de la LCSP, donant-se, en tot cas, audiència al contractista.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació, prèvia emissió de l’informe jurídic
pertinent, en l’exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen la via
administrativa i són immediatament executius.

Trenta-dosena. Modificació de contracte
32.1. Modificacions previstes als plecs
La modificació s’estableix en un màxim del 20% de l’import inicial del contracte. En
cas de modificacions successives, el seu conjunt no podrà superar aquest límit.
Aquesta modificació no comportarà alteracions en la prestació del servei objecte del
contracte i es donarà en els següents supòsits:
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Necessitat d’adequar la disponibilitat de dispositius d’acord amb la demanda
rebuda per part de la ciutadania o detectada des de serveis socials o Dipsalut.
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La modificació no suposarà l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el
contracte ni alterarà la naturalesa global d’aquest.
La necessitat de modificació del contracte s’haurà de motivar degudament per
aquestes causes mitjançant informe tècnic de la responsable del contracte.
32.2. Modificacions no previstes als plecs
Així mateix, es podrà modificar el contracte per les causes establertes en l’article 205.2 i
206 de la LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.

Trenta-tresena. Suspensió del contracte
En el cas que l’òrgan de contractació acordi la suspensió del contracte o aquesta
tingués lloc per aplicació del previst a l’article 208 de la LCSP, s’ha d’aixecar l’acta de
suspensió corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 198.5 de la LCSP.
A l’acta de suspensió s’hi consignaran les circumstàncies que l’han motivada, i d’acord
amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar l’òrgan de contractació i l’empresa
contractista.
Dipsalut ha d’abonar, si s’escau, a l’empresa contractista els danys i perjudicis que
efectivament se li causin.

Trenta-quatrena. Cessió del contracte
Els drets i obligacions dimanants del contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona sempre que les qualitats tècniques o personals del
cedent no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i que la cessió no
comporti una restricció de la competència en el mercat i es compleixin els requisits
establerts a l’apartat 2 de l’article 214 de la LCSP.

Trenta-cinquena. Subcontractació del contracte
El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació
objecte d’aquest contracte amb una empresa que compleixi les condicions de
solvència professional o tècnica prevista per a la realització de les tasques objecte de
subcontractació.
Els licitadors hauran de comunicar per escrit a Dipsalut la seva intenció de voler
subcontractar el servei prestat abans de l’inici de l’execució del contracte, senyalant la
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part de la prestació que es vol subcontractar i la identitat, dades de contacte i
representant o representants legals del subcontractista i justificant suficientment la
aptitud d’aquest per a executar-la per referència als elements tècnics i humans de que
disposa i a la seva experiència i acreditant que el mateix no es troba incurs en
prohibició de contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP. L’adjudicatari comunicarà
a Dipsalut qualsevol modificació que pateixi aquesta informació d’acord amb l’article
215 de la LCSP.
El contractista haurà de presentar trimestralment a Dipsalut la documentació
justificativa conforme s’han realitzat correctament els pagaments que corresponguin a
l’empresa o empreses subcontractistes pels serveis subcontractats durant aquell
període. La justificació s’entregarà trimestralment, en un termini màxim d’un mes i
quinze dies a partir de la finalització del trimestre.
L’incompliment d’aquestes obligacions comportarà la possibilitat d’imposar al
contractista una penalitat de fins al 50% de l’import del subcontracte i la possibilitat de
resoldre el contracte.
No s’admet la subcontractació parcial de les tasques crítiques següents, d’acord
amb l’article 215 e) de la LCSP:

-

Totes les tasques relacionades amb l’atenció directa a les persones usuàries
que realitzen de manera ordinària els equips professionals descrits en el plec
de prescripcions tècniques, atès que es pretén que el servei prestat garanteixi
el fàcil reconeixement dels professionals del servei per part de les persones
usuàries i aquest sigui realitzat amb la màxima coordinació entre el centre
d’atenció i l’atenció domiciliària. De manera que en el cas que es
subcontractés, caldria que es fes de forma unitària incloent tot el servei
d’atenció directa.

No obstant això, l’equip d’atenció telefònica descrit en el plec sí podrà ser
subcontractat en motiu de situacions d’emergència que es puguin produir a la
demarcació de Girona ja siguin climàtiques, sanitàries, desastres naturals o altres,
sempre que el contractista ho comuniqui prèviament i obtingui l’aprovació de Dipsalut.
Tampoc s’admet la subcontractació de la gestió de la base de dades que continguin
expedients amb dades personals atès que és considerada una tasca crítica.
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb l’article 209 de la LCSP, els contractes s’extingeixen per compliment o
per resolució i d’acord amb les prescripcions tècniques relatives al traspàs del
contracte en cas de canvi de contractista.
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Trenta-sisena. Compliment del contracte: recepció o conformitat amb la
prestació i liquidació del contracte
El contracte només s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la
totalitat de l’objecte d’acord amb les condicions establertes i a plena satisfacció de
Dipsalut, de conformitat amb el que disposen els articles 210 i 311 de la LCSP i sens
perjudici del que disposen els articles 211 i 313 de la LCSP.
A tal fi, l’òrgan de contractació, a la vista de l’informe favorable del responsable del
contracte, acordarà la recepció o la conformitat amb la prestació realitzada i
determinarà la liquidació del contracte, abonant-li, si s’escau, el saldo resultant, tot
plegat en els termes establerts a l’article 210 de la LCSP. En cas contrari, es requerirà
al contractista la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes
observats, conforme l’article 311 de la LCSP.
Si els treballs realitzats no s’ajusten a les prestacions contractades com a
conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, Dipsalut podrà rebutjar els
serveis i quedarà exempt de l’obligació de pagament o tenint dret, en el seu cas, a la
recuperació del preu satisfet.
També, si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en el
servei prestat, Dipsalut tindrà dret a reclamar al contractista l’esmena dels mateixos.
Ara bé, acabat el termini de garantia sense que Dipsalut hagi formalitzat cap esmena,
el contractista quedarà exempt de responsabilitats per la prestació efectuada.
En tot cas, el contractista tindrà dret a conèixer i ser escoltat sobre les observacions
que es formulin en relació amb el compliment del contracte.
Es comunicarà a la intervenció, quan sigui preceptiu, la data i lloc de l’acte, per la seva
eventual assistència en l’exercici de les seves funcions de comprovació de la inversió.

Trenta-setena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva
37.1. El termini de garantia del contracte serà de dos mesos, a comptar des de la data
de l’acord de recepció o conformitat amb la prestació realitzada. Durant aquest termini,
el responsable del contracte podrà comprovar que la prestació realitzada s’ajusta a
l’estipulat en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques.
37.2. Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en els
serveis executats, Dipsalut tindrà dret a reclamar al contractista l’esmena dels
mateixos.
37.3. Finalitzat el termini de garantia sense que l’òrgan de contractació hagi formalitzat
cap esmena o denúncia, el contractista quedarà exempt de responsabilitat per raó de
la prestació efectuada; i, en conseqüència, s’iniciarà el tràmit per a cancel·lar i retornar
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la garantia definitiva constituïda per l’empresa adjudicatària, en els termes de l’article
111 de la LCSP.
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37.4. Durant el termini de garantia el contractista tindrà dret a conèixer i ser escoltat
sobre les observacions que es formulin en relació amb el compliment del contracte.

Trenta-vuitena. Resolució del contracte
La resolució del contracte es regirà en quant a les seves causes i efectes per
l’establert, amb caràcter general, als articles 211 a 213 de la LCSP.
Tanmateix, en virtut de la lletra h de l’article 211 de la LCSP, també són causes de
resolució del contracte, si així ho estima convenient l’òrgan de contractació, les
següents:
─ El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per
contractar amb l’Administració pública durant l’execució del contracte, quan a criteri
de l’òrgan de contractació se’n puguin derivar perjudicis per a l’interès públic.
─ La reiteració de faltes molt greus faculta a l’òrgan de contractació per procedir a
la resolució del contracte, d’acord amb l’establert a la clàusula 30.4 d’aquest plec.
─ Incomplir el contractista l’obligació de facilitar la informació de caràcter públic que
imposa la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, quan a criteri de l’òrgan de contractació, se’n
puguin derivar perjudicis per a l’interès públic, d’acord amb l’establert a la clàusula
26 d’aquest plec.
─ Incompliment per part del contractista de l’oferta presentada, en tots els seus
termes, d’acord amb l’establert a la clàusula 35 de la LCSP.
En aquests supòsits s’actuarà conforme al que disposa l’article 212 de la LCSP i
seguint el procediment establert a l’article 212 de la LCSP.

VII. RÈGIM D'INVALIDESA I RÈGIM DE RECURSOS
Trenta-novena. Règim d’invalidesa
39.1 Els actes de preparació i d'adjudicació adoptats per l'òrgan de contractació estan
sotmesos al règim general d’invalidesa previst als articles 38 a 43 de la LCSP, i a la
seva revisió d'ofici per l'òrgan de contractació, d'acord amb l'establert als articles 106 i
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i els articles concordants de la Llei 26/2010,
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de 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
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Quaranta. Règim de recursos
40.1. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb
l’article 44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els actes de tràmit, els acords
d’adjudicació i les modificacions dels documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin
directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del
contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP,
per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o
alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat
amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el
Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització
del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de
recursos administratius ordinaris.

Quaranta-unena. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els
efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte administratiu.
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ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS
REQUISITS D’APTITUD PER CONTRACTAR AMB DIPSALUT (DEUC)

1.- El licitador haurà de presentar el DEUC (Document Europeu Únic de
Contractació).pdf, disponible al perfil del contractant de Dipsalut.
2.- Juntament amb el DEUC caldrà que el licitador presenti aquesta declaració
responsable relativa a les relacions amb paradisos fiscals:

El/la Sr./Sra....................................................................................., amb domicili a la
localitat
de..............................................................,
carrer........................................................................., número........................., amb
NIF...........................................,
en
nom
i
representació
de
l’empresa.........................................................................................,
amb
CIF..............................,

DECLARO QUE (escollir una opció):
L’empresa NO realitza operacions financeres en paradisos fiscals
considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les
Institucions Europees o avalada per aquestes, o , en el seu defecte, per
l’Estat Espanyol-, o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els
termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau
fiscal o contra la Hisenda Pública.

L’empresa SÍ* realitza operacions financeres en paradisos fiscals
considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les
Institucions Europees o avalada per aquestes, o , en el seu defecte, per
l’Estat Espanyol-, o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els
termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau
fiscal o contra la Hisenda Pública.
*En aquest cas, haurà de presentar la documentació descriptiva dels moviments
financers concrets i tota la informació relativa a aquestes actuacions. S’informa que es
donarà publicitat en el perfil de contractant del fet que l’empresa hagi declarat tenir
relacions amb paradisos fiscals.
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ANNEX 2. MODEL DE COMPROMIS PER A LA INTEGRACIÓ DE LA SOLVÈNCIA
AMB MITJANS EXTERNS

El/la Sr./Sra.........................................................................................., amb domicili a la
localitat de........................................., carrer...................................................................,
número..........., amb NIF..............................., en nom i representació de
l’empresa................................................................................................................., amb
CIF..............................,

ES COMPROMET:
D’acord amb l’article 75 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector
Públic a:
-

-

-

Que la solvència o mitjans que posem a disposició l’empresa
..........................................................., amb CIF ......................... a favor de
l’empresa.............................................................................................. amb CIF
..........................................., són els següents:

Que durant la vigència del contracte disposaran efectivament de la solvència o
mitjans que es descriuen en aquest compromís.
Que la disposició efectiva de la solvència o mitjans descrits no està sotmesa a
cap condició ni cap limitació.

I, perquè consti en el corresponent expedient de contractació, signo la present
declaració sota la meva responsabilitat.

Signatura d’ambdues empreses (licitador i empresa que disposa de la solvència)
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ANNEX 3. OFERTA ECONÒMICA
.................................................................................................. (nom i cognoms), amb
DNI.............................,en nom propi / en nom i representació de.
................................................................................, amb NIF ..........................., de la
qual actuo
en qualitat de ...............................................................................,
declaro sota la meva responsabilitat que, assabentat/ada dels requisits que s’exigeixen
per a poder ser l’empresa adjudicatària de l’esmentat contracte, em comprometo a
executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats conforme a la
proposta següent:
Oferta econòmica

Concepte

Preu unitari
ofert mensual
(IVA
no
inclòs)

IVA

Preu unitari ofert
mensual
(IVA
inclòs)

Teleassistència
estàndard:
màxim 15,20 €/unitat i mes (IVA
no inclòs)
Teleassistència amb tecnologia
complementària: 19,20 €/ unitat i
mes (IVA no inclòs).

Impacte ambiental de les Unitats Mòbils o altres vehicles destinats a la prestació
del servei
L’empresa licitadora es compromet a assignar al servei el nombre de vehicles que
s’indica a continuació que disposaran del distintiu ambiental Eco o Zero:
Nombre de vehicles corresponents a les UNITATS MOBILS assignats al servei
Vehicle 1 (obligatoris)
X
Vehicle 2 (obligatoris)
X
Vehicle 3
Vehicle 4
Vehicle 5
* Es tindrà en compte a partir del tercer vehicle que compleixi amb els requisits de Zero o Eco,
atesa la condició especial d’execució per la que s’estableix com a necessari disposar de com a
mínim 2 vehicles de les unitats mòbils amb els esmentats distintius.

Nombre de vehicles corresponents al SERVEI TÈCNIC assignats al servei (amb un
màxim de 2)
(Indicar la xifra)....................................................................................................vehicle/s
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Increment nombre d’Unitats mòbils
L’empresa licitadora es compromet, de forma addicional a les 5 unitats mòbils
requerides al plec de prescripcions tècniques i des de l’inici del contracte, a assignar
els vehicles que s’indiquen a continuació al servei d’Unitats Mòbils incloent-hi els torns
professionals necessaris.

Nombre
de
unitats
mòbils
addicionals que incrementen la
flota de vehicles

______________vehicles

I per què consti, signo aquesta proposta
(Signatura de l’empresa)
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ANNEX 4. MODELS DE CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA

4.1. AUTORITZACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA MITJANÇANT
LA RETENCIÓ DE PART DEL PREU DEL CONTRACTE

El/la Sr./Sra....................................................................................
..................................., actuant:

amb

NIF

núm.

En nom propi i amb domicili a la localitat de...................................................,
carrer........................................................................................., número ..........

En representació de l’empresa....................................................................., amb
CIF.........................en qualitat de ........................................................................,
i
segons
escriptura
pública
autoritzada
davant
del
Notari
Sr............................................................................................................., en data
..................................................., i amb número de protocol..............................
I en virtut del disposat pels articles 107, 108 i 106 de la LCSP, per a respondre de les
obligacions per haver resultat adjudicatari del contracte anteriorment esmentat,
autoritzo a Dipsalut a retenir de les factures la quantitat corresponent a l’import de
garantia definitiva, que ascendeix a............................................................................
......................................................................................................................................€1.
(1) Indicar la quantitat en xifra en lletres i en números. En cas de discrepància,
prevaldrà l’import expressat en lletres.

La retenció es practicarà sobre el 50% de l’import de la/les factura/es inicials i fins que
s’assoleixi la quantitat esmentada.

Girona, ............ de .................................................. de .........

Signatura de l’empresa
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4.2. MODEL DE CERTIFICAT D'ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359360 WJSMW-LV3PQ-U29TO E84DBAF1EFFE7A533080C23E3D84509DB8F9392D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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Certificat núm.: ......................................................

L’entitat ...............................................(1) (en endavant, assegurador), amb domicili a la
localitat de ............................................................, carrer.........................................
.........................., número.................. i CIF núm. .................................., degudament
representat pel Sr./Sra...........................................................................................(2),
amb poders suficients per a obligar-li en aquest acte, segons resulta del bastanteig de
poders,

ASSEGURA
a ................................................................................(3), amb CIF................................,
en concepte de prenedor de l’assegurança, davant Dipsalut, en endavant assegurat,
fins a l’import de ........................................................................................................ (4),
en els termes i condicions establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, normativa de desenvolupament i plec de clàusules administratives
particulars per la que es regeix el contracte anteriorment indicat, en concepte de
garantia ................................(5), per a respondre de les obligacions, penalitats i demés
despeses que es puguin derivar conforme a les normes i demés condicions
administratives precitades front l’assegurat.
L’assegurador declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits exigits
en l’article 57.1 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a
l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de
l’assegurador suspesa ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que
l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondreli contra el prenedor de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar a l’assegurat al primer
requeriment de Dipsalut en els termes establerts a la LCSP i normes de
desenvolupament.
Aquesta assegurança de caució estarà en vigor fins que Dipsalut, o qui en el seu nom
sigui habilitat legalment per allò, autoritzi la seva cancel·lació o devolució, d’acord amb
l’establert a la LCSP i legislació complementària.
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Lloc i data.
Signatura:
Assegurador.

(1) S’expressarà la raó social completa de l’entitat asseguradora
(2) Nom i cognoms de l’apoderat o apoderats
(3) Nom de la persona assegurada
(4) Import, en lletra, per al que es constitueix l’assegurança.
(5) Expressar la modalitat d’assegurança de la que es tracta; provisional, definitiva,
etc.
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4.3. MODEL D’AVAL

L’entitat............................................................................(1) amb CIF.............................
i amb domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer..................................
.....................................del municipi ............................................................................. i
en el seu nom el/la Sr./Sra. ........................................................................................
amb poders suficients per a obligar-li en aquest acte, segons resulta del bastanteig de
poders,

AVALA
a..........................................................................................(2),amb NIF.........................,
en virtut del disposat pels articles 107, 108 i 106 de la LCSP, per a respondre de les
obligacions
següents:
........................................................................................(3),
davant de Dipsalut, per import de: .......................................................................... (4) .
L’entitat avalista declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits
previstos a l’article 56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques. Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat
principal, amb renúncia expressa al benefici d’excussió i amb compromís de pagament
al primer requeriment de Dipsalut, amb subjecció al termes previstos a la normativa de
contractació del sector públic i en les seves normes de desenvolupament.
Aquest aval estarà en vigor fins que Dipsalut o qui en el seu nom sigui habilitat
legalment per això, autoritzi la seva cancel·lació o devolució d’acord amb l’establert a
la Llei de contractes del sector públic i legislació complementària.

Signatura de l’empresa

(1) Nom i cognom o raó social de l’avalista
(2) Nom i cognom o raó social de l’avalat
(3) Detallar l’objecte del contracte o obligació assumida pel garantitzat
(4) Indicar la quantitat en xifra en lletres i en números. En cas de discrepància,
prevaldrà l’import expressat en lletres.
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ANNEX 5: INFORMACIO DE LES SUBROGACIONS

Inicials nom i cognom treballador

ALELM

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

OFICIAL TELEASISTENCIA

Tipus de contracte

189-Indef. a T. Complet. Transf. No
Incent.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

01/04/2019

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

24.053,66 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

24.053,66 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

*

Inicials nom i cognom treballador

MASUM

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

TELEOPERADOR/A

Tipus de contracte

100-Indefinit
Ordinari.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

12/07/2010

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

22.323,02 €

64

a

Temps

Complet.
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*

Inicials nom i cognom treballador

SAAYM

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

TELEOPERADOR/A

Tipus de contracte

100-Indefinit
Ordinari.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

12/07/2010

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

21.593,70 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

21.593,70 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

a

Temps

Complet.

*

Inicials nom i cognom treballador

BRFOE

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

SUPERVISOR/A

Tipus de contracte

402-D. Det. a T. C. Eventual per
circumst.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

12/08/2020
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Data de venciment de contracte

11/08/2021

Salari brut anual

27.295,98 €

Jornada a subrogar

50%

Salari brut anual a subrogar

13.647,99€

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

*

Inicials nom i cognom treballador

CABRG

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

COORDINADOR/A - TAD

Tipus de contracte

189-Indef. a T. Complet. Transf. No
Incent.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

13/06/2014

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

25.984,68 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

25.984,68 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

*

Inicials nom i cognom treballador

GOMUF

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

TELEOPERADOR/A

Tipus de contracte

189-Indef. a T. Complet. Transf. No
Incent.
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Tipus de jornada

100%

Antiguitat

01/11/2010

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

21.712,37 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

21.712,37 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

*

Inicials nom i cognom treballador

SASAA

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

TELEOPERADOR/A

Tipus de contracte

189-Indef. a T. Complet. Transf. No
Incent.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

07/04/2015

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

21.667,56 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

21.667,56 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

*

Inicials nom i cognom treballador

DEGUI

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

TELEOPERADOR/A
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particulars licitació servei teleassistència

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: WJSMW-LV3PQ-U29TO
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359360 WJSMW-LV3PQ-U29TO E84DBAF1EFFE7A533080C23E3D84509DB8F9392D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:50
2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:55

Tipus de contracte

189-Indef. a T. Complet. Transf. No
Incent.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

02/05/2018

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

20.770,37€

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

20.770,37€

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

*

Inicials nom i cognom treballador

DOLEM

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

SUPERVISOR/A

Tipus de contracte

189-Indef. a T. Complet. Transf. No
Incent.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

21/06/2010

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

36.437,71 €

Jornada a subrogar

50%

Salari brut anual a subrogar

18.218,86€

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

*

Inicials nom i cognom treballador

ELALM

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
68
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IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
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particulars licitació servei teleassistència

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
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ALTRES DADES
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ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:50
2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:55

APROVAT
27/05/2021 12:55

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359360 WJSMW-LV3PQ-U29TO E84DBAF1EFFE7A533080C23E3D84509DB8F9392D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)
Categoria

INSTALADOR/A

Tipus de contracte

100-Indefinit
Ordinari.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

14/05/2008

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

29.410,96 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

29.410,96 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

a

Temps

Complet.

*

Inicials nom i cognom treballador

ESGAR

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

TELEOPERADOR/A

Tipus de contracte

189-Indef. a T. Complet. Transf. No
Incent.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

01/04/2016

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

21.321,10 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

21.321,10 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

*
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IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PCAP plec clàusules administratives
particulars licitació servei teleassistència

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: WJSMW-LV3PQ-U29TO
Data d'emissió: 2 de junio de 2021 a les 10:25:03
Pàgina 70 de 87

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359360 WJSMW-LV3PQ-U29TO E84DBAF1EFFE7A533080C23E3D84509DB8F9392D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:50
2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:55

APROVAT
27/05/2021 12:55

Inicials nom i cognom treballador

FETAM

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

COORDINADOR/A

Tipus de contracte

100-Indefinit
Ordinari.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

09/11/2009

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

26.644,35 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

26.644,35 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

a

Temps

Complet.

*

Inicials nom i cognom treballador

FECOM

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

OFICIAL TELEASISTENCIA

Tipus de contracte

189-Indef. a T. Complet. Transf. No
Incent.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

19/09/2019

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

25.887,60 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

25.887,60 €
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IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PCAP plec clàusules administratives
particulars licitació servei teleassistència

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
SIGNATURES

ALTRES DADES
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Altres pactes
treballador

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359360 WJSMW-LV3PQ-U29TO E84DBAF1EFFE7A533080C23E3D84509DB8F9392D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:50
2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:55

vigents

amb

el

APROVAT
27/05/2021 12:55

*

Inicials nom i cognom treballador

FIVIC

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

AUX ADMIN

Tipus de contracte

189-Indef. a T. Complet. Transf. No
Incent.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

27/12/2016

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

19.397,73 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

19.397,73 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

*

Inicials nom i cognom treballador

FOCAJ

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

COORDINADOR/A

Tipus de contracte

100-Indefinit
Ordinari.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

14/04/2009

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

26.187,69 €
71

a

Temps

Complet.

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PCAP plec clàusules administratives
particulars licitació servei teleassistència

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: WJSMW-LV3PQ-U29TO
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Pàgina 72 de 87

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

26.187,69 €

Altres pactes
treballador
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359360 WJSMW-LV3PQ-U29TO E84DBAF1EFFE7A533080C23E3D84509DB8F9392D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:50
2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:55

vigents

amb

el

*

Inicials nom i cognom treballador

CACEM

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

TELEOPERADOR/A

Tipus de contracte

189-Indef. a T. Complet. Transf. No
Incent.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

01/06/2016

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

21.832,24 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

21.832,24 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

*

Inicials nom i cognom treballador

FONIN

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

SUPERVISOR/A

Tipus de contracte

189-Indef. a T. Complet. Transf. No
Incent.
72
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IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PCAP plec clàusules administratives
particulars licitació servei teleassistència

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: WJSMW-LV3PQ-U29TO
Data d'emissió: 2 de junio de 2021 a les 10:25:03
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359360 WJSMW-LV3PQ-U29TO E84DBAF1EFFE7A533080C23E3D84509DB8F9392D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:50
2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:55

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

18/11/2013

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

32.759,70 €

Jornada a subrogar

50%

Salari brut anual a subrogar

16.379,85€

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

*

Inicials nom i cognom treballador

FUPAH

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

COORDINADOR/A ZONA

Tipus de contracte

189-Indef. a T. Complet. Transf. No
Incent.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

24/10/2013

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

26.264,77 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

26.264,77 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

*

Inicials nom i cognom treballador

MOCAA

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

TELEOPERADOR/A
73
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IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PCAP plec clàusules administratives
particulars licitació servei teleassistència

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: WJSMW-LV3PQ-U29TO
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359360 WJSMW-LV3PQ-U29TO E84DBAF1EFFE7A533080C23E3D84509DB8F9392D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:50
2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:55

Tipus de contracte

189-Indef. a T. Complet. Transf. No
Incent.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

13/06/2016

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

21.111,79 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

21.111,79 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

*

Inicials nom i cognom treballador

GAGOS

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

COORDINADOR/A

Tipus de contracte

189-Indef. a T. Complet. Transf. No
Incent.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

17/09/2018

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

24.166,93 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

24.166,93 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

*

Inicials nom i cognom treballador

AYJUS

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
74

APROVAT
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IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PCAP plec clàusules administratives
particulars licitació servei teleassistència

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: WJSMW-LV3PQ-U29TO
Data d'emissió: 2 de junio de 2021 a les 10:25:03
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ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:50
2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:55

APROVAT
27/05/2021 12:55

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359360 WJSMW-LV3PQ-U29TO E84DBAF1EFFE7A533080C23E3D84509DB8F9392D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)
Categoria

TELEOPERADOR/A

Tipus de contracte

189-Indef. a T. Complet. Transf. No
Incent.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

15/05/2017

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

21.462,74 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

21.462,74 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

*

Inicials nom i cognom treballador

GOLOI

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

OF. TELEASI. / TUM - TAD

Tipus de contracte

100-Indefinit
Ordinari.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

08/10/2011

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

26.127,67 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

26.127,67 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

*

75

a

Temps

Complet.

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PCAP plec clàusules administratives
particulars licitació servei teleassistència

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: WJSMW-LV3PQ-U29TO
Data d'emissió: 2 de junio de 2021 a les 10:25:03
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359360 WJSMW-LV3PQ-U29TO E84DBAF1EFFE7A533080C23E3D84509DB8F9392D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:50
2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:55

APROVAT
27/05/2021 12:55

Inicials nom i cognom treballador

GOLOM

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

OFICIAL TELEASISTENCIA

Tipus de contracte

189-Indef. a T. Complet. Transf. No
Incent.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

09/05/2017

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

23.101,29 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

23.101,29 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

*

Inicials nom i cognom treballador

HEGAM

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

OFICIAL TELEASISTENCIA

Tipus de contracte

100-Indefinit
Ordinari.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

19/11/2013

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

27.339,32 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

27.339,32 €
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a

Temps

Complet.

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
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Altres pactes
treballador

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359360 WJSMW-LV3PQ-U29TO E84DBAF1EFFE7A533080C23E3D84509DB8F9392D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:50
2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:55

vigents

amb

el

APROVAT
27/05/2021 12:55

*

Inicials nom i cognom treballador

HUROA

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

OFICIAL TELEASISTENCIA

Tipus de contracte

100-Indefinit
Ordinari

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

31/01/2013

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

26.818,66 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

26.818,66 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

a

Temps

Complet.

*

Inicials nom i cognom treballador

ARALD

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

TELEOPERADOR/A

Tipus de contracte

189-Indef. a T. Complet. Transf. No
Incent.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

02/11/2017

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

21.285,22 €
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Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

21.285,22 €

Altres pactes
treballador
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359360 WJSMW-LV3PQ-U29TO E84DBAF1EFFE7A533080C23E3D84509DB8F9392D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:50
2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:55

vigents

amb

el

APROVAT
27/05/2021 12:55

*

Inicials nom i cognom treballador

LASAO

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

COORDINADOR/A

Tipus de contracte

100-Indefinit
Ordinari.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

07/09/2009

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

33.348,73 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

33.348,73 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

a

Temps

Complet.

*

Inicials nom i cognom treballador

FOVAN

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

TELEOPERADOR/A

Tipus de contracte

189-Indef. a T. Complet. Transf. No
Incent.
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País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa
ESTAT

El document ha estat signat per :
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2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:55

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

02/11/2017

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

21.555,00 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

21.555,00 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

APROVAT
27/05/2021 12:55

*

Inicials nom i cognom treballador

MARUM

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

OF. TELEASI. / TUM - TAD

Tipus de contracte

100-Indefinit
Ordinari.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

28/05/2013

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

23.630,69 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

23.630,69 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

a

Temps

Complet.

*

Inicials nom i cognom treballador

PRMAJ

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

RESP PROJECTE
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Tipus de contracte

189-Indef. a T. Complet. Transf. No
Incent.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

26/10/2010

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

43.621,06 €

Jornada a subrogar

50%

Salari brut anual a subrogar

21.810,53€

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

*

Inicials nom i cognom treballador

SILLL

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

COORDINADOR/A

Tipus de contracte

502 D. Det. a T. P. Eventual per
circumst.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

19/02/2021

Data de venciment de contracte

18/08/2021

Salari brut anual

20.996,36 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

20.996,36 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

*

Inicials nom i cognom treballador

TOVIG

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
80
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personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)
Categoria

OFICIAL TELEASISTENCIA

Tipus de contracte

402-D. Det. a T. C. Eventual per
circumst.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

25/06/2019

Data de venciment de contracte

31/08/2021

Salari brut anual

26.301,33 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

26.301,33 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

*

Inicials nom i cognom treballador

TOJIV

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

CAP DE SALA

Tipus de contracte

189-Indef. a T. Complet. Transf. No
Incent.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

01/10/2010

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

30.900,83 €

Jornada a subrogar

50%

Salari brut anual a subrogar

15.450,42€

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

*

81
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APROVAT
27/05/2021 12:55

Inicials nom i cognom treballador

TUCOC

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

COORDINADOR/A

Tipus de contracte

189-Indef. a T. Complet. Transf. No
Incent.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

21/05/2012

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

26.108,21 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

26.108,21 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

*

Inicials nom i cognom treballador

VAANM

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

AUX. ADMINISTRATIVA

Tipus de contracte

100-Indefinit
Ordinari.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

22/07/2010

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

24.123,86 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

24.123,86 €

82

a

Temps

Complet.
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Altres pactes
treballador

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359360 WJSMW-LV3PQ-U29TO E84DBAF1EFFE7A533080C23E3D84509DB8F9392D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:50
2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:55

vigents

amb

el

APROVAT
27/05/2021 12:55

*

Inicials nom i cognom treballador

ZASAM

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

AUX ADMIN

Tipus de contracte

189-Indef. a T. Complet. Transf. No
Incent.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

02/12/2019

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

18.857,84 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

18.857,84 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

*

Inicials nom i cognom treballador

ZATED

Conveni col·lectiu d'aplicació

VII Convenio colectivo marco estatal
de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
personal (BOE 21/09/2018) y tabla
salarial para 2019 (BOE 29/03/2019)

Categoria

COORDINADOR/A

Tipus de contracte

100-Indefinit
Ordinari.

Tipus de jornada

100%

Antiguitat

14/04/2009
83

a

Temps

Complet.
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El document ha estat signat per :
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2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT.Signat 27/05/2021 12:55

Data de venciment de contracte

Indefinit

Salari brut anual

26.132,23 €

Jornada a subrogar

100%

Salari brut anual a subrogar

26.132,23 €

Altres pactes
treballador

vigents

amb

el

*

AL PERSONAL ELS ÉS D’APLICACIÓ EL VII CONVENI COLECTIU DEL MARC
ESTATAL DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES DEPENDENTS I
DESENVOLUPAMENT DE LA PROMOCIÓ DE L’AUTONOMÍA PERSONAL (BOE DE
21 DE SEPTEMBRE DE 2018) SEGONS DISPOSA EL SEU ART. 1º QUE
ESTABLEIX EL SEGÜENT:
"L’àmbit funcional d’aplicació del present conveni col·lectiu està constituït per les
empreses i establiments que exerceixin la seva activitat al sector de l’atenció a les
persones dependents i/o desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal:
residències per a persones grans, centres de dia, centres de nit, habitatges tutelats,
servei d’ajuda a domicili i teleassistència. Tot això qualsevol que sigui la seva
denominació i l’única excepció d’aquelles empreses quina gestió i titularitat
corresponguin a l’administració pública "
A més, és d’aplicació al mencionat personal, l’Acord d’Eficàcia Limitada, de data 2 de
novembre de 2017 subscrit per la representació de l’empresa i la representació unitària
dels treballadors i treballadores de Catalunya, que millora determinades condicions de
treball respecte al VII Conveni col·lectiu marc estatal de Dependència abans
mencionat.
La vigència inicial de l’acord era pels anys 2017, 2018 i 2019, i s’han prorrogat els
seus efectes fins la publicació del VIII Conveni col·lectiu del Sector.
Les mencionades millores son las següents:
· Primera.- 42 hores de reducció de jornada anual màxima efectiva de treball, passant
de las 1.792 hores anuals establertes en el VII Conveni col·lectiu del Sector a 1.750
hores anuals
· Segona.- Increments salarials del 2,5% pels anys 2018 i 2019 sobre la taula salarial
del VII Conveni col·lectiu del Sector
· Tercera.- L’import del Plus de Festius Especials queda fixat en 69,37 euros de
manera lineal para totes les categories professionals.
· Cuarta.- S’estableix un Plus d’ajuda al manteniment del vehicle en funció de la
següent taula:
84
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ESTAT

El document ha estat signat per :
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- De 0 km a 5.000 km/any, 100 €/any
- De 5.001 km a 15.000 km/any, 150 €/any

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359360 WJSMW-LV3PQ-U29TO E84DBAF1EFFE7A533080C23E3D84509DB8F9392D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

- De 15.001 km a 20.000 km/ any, 200 €/ any
- Més de 20.000 km/ any, 300 €/ any
• Quinta.- Complement del 100% del salari en cas d’accident laboral o malaltia
professional durant tot el període de la baixa.
• Sexta.- 20 hores anuals per a formació dins de la jornada laboral per a realitzar
estudis relacionats amb l’activitat que realitza en l’empresa
• Sèptima.- Permís retribuït de fins 6 hores anuals per a la visita a metges especialistes
dins del Sistema Públic de Salut i amb justificació posterior
• Octava.- El quilometratge per desplaçament laboral s’abona a 0,21 € km.
Com a millora de les condicions de treball, i fora de Conveni col·lectiu i de l’Acord
d’Eficàcia Limitada, Tunstall Televida ha subscrit i manté pel seu exclusiu compte una
pòlissa d’assegurança col·lectiva pel cas de produir-se la mort o d’invalidesa
permanent (total, absoluta o gran invalidesa) en cas d’accident laboral amb un capital
assegurat de 19.538,91€
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ANNEX 6. COMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
.................................................................................................. (nom i cognoms), amb
NIF.............................,en nom propi / en nom i representació de.
................................................................................, amb NIF ..........................., de la
qual actuo en qualitat de ..............................................................................., i que
de conformitat amb l’article 202 de la LCSP i les condicions especials d’execució
previstes en el plec de clàusules administratives, declaro sota la meva responsabilitat
que,

a) L’empresa vetlla per la no utilització de llenguatge sexista tant pel que fa a les
comunicacions personals com en documents escrits i gràfics relacionats amb el
contracte.
b) L’empresa vetlla per la utilització d’un llenguatge inclusiu en totes les
comunicacions personals, informació escrita, gràfica i altra documentació
relacionada amb el contracte.
c) El ______% de les persones treballadores adscrites a aquest projecte disposen
de contracte indefinit.
d) Totes aquelles persones que desenvolupin la mateixa tasca tenen la mateixa
categoria laboral amb la finalitat d’eliminar l’escletxa salarial entre dones i
homes.
e) L’empresa garanteix com a mínim l’aplicació del VII Conveni col·lectiu d’atenció
a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l’autonomia
personal i que s’aplica a tot el personal que executa el servei el marc de
relacions laborals.
f) L’empresa ha implementat els protocols d’assetjament per raó de sexe, per raó
d’orientació sexual o de gènere i d’assetjament psicològic.
g) L’empresa garanteix que com a mínim el 10% dels nous contractes de llocs de
treball de teleoperador/a, telefonista o perfils administratius es realitzen amb
persones en situació de risc social.
h) Mínim 2 vehicles de les UM tenen distintiu ambiental ECO o Zero i la resta de
vehicles són amb classificació ambiental tipus C.
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present plec és establir les condicions tècniques particulars que han de regir
la contractació del Servei Local de Teleassistència per als ens locals de la demarcació de
Girona menors de 100.000 habitants.
La finalitat de la contractació és la prestació del servei de teleassistència, durant el període
comprès entre els anys 2022 – 2023, contemplant la possibilitat d’una pròrroga d’un màxim
de dos anys addicionals.
Sense que representi cap compromís per Dipsalut l’estimació de persones usuàries, a l’inici
de cada any, fins a la finalització del contracte, és la que es detalla a continuació:
Any (a 1 de 2022
gener)
Nombre de
8.800
persones
usuàries

2023

2024

11.710

14.621

1.1 Descripció i objectius del Servei Local de Teleassistència
El Servei de Teleassistència és una prestació bàsica de caràcter tecnològic garantida en la
Cartera de Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya, per tant, exigible com a dret subjectiu amb l’acreditació de la situació de necessitat
que correspongui, d’acord amb els articles 8, 9 i 10 de la llei 12/2007 d’11 d’octubre, de Serveis
Socials de Catalunya i l’Annex 2 del Decret 27/ 2003, de 21 de gener, d’atenció social primària,
constituint un servei de competència municipal.
La teleassistència constitueix una modalitat de serveis socials d’atenció domiciliària amb
prestació tecnològica d’acompanyament, per tal de detectar situacions d’emergència, donar-hi
una resposta ràpida, coordinar contactes i dispositius d’emergència tot garantint la
comunicació permanent de la persona amb l’exterior.
La Resolució de 15 de gener de 2018, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat,
per la qual es publica l’Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a
l’Autonomia i Atenció a la Dependència del 19 d’octubre de 2017, determina el contingut del
servei de teleassistència bàsica i avançada, previst a la Llei 39/2006 de 14 de desembre, de
Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència.
Concretament descriu que el servei de teleassistència bàsica, consisteix en facilitar assistència
a les persones beneficiàries de forma ininterrompuda, mitjançant l’ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació, amb el suport dels mitjans personals necessaris, per donar
resposta immediata davant de situacions d’emergència, inseguretat, soledat i aïllament. Es
desenvolupa a través de la instal·lació d’un dispositiu en l’habitatge de la persona beneficiària,
que està connectat a una central d’atenció receptora amb la que es comunica en cas d’urgència
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Es considera teleassistència avançada, aquella que inclou a més dels serveis de
teleassistència bàsica relacionats en l’apartat I de l’esmentat Acord, aquells suports
tecnològics complementaris dins i fora del domicili, així com la interconnexió amb els serveis
d’informació i professionals de referència en els sistemes sanitari i social, desenvolupant
processos d’atenció i protocols d’actuació en funció de la situació de necessitat detectada.
Per tant el Servei Local de Teleassistència de Dipsalut és un servei de teleassistència que
funciona 24 hores - 365 dies de l’any, proveït a 220 municipis de la demarcació, amb 9.312
persones usuàries actives, mitjançant un terminal que permet la comunicació bidireccional
amb l’exterior i que està connectat a un Centre d’Atenció Telefònica – CAT- i que s’acompanya
d’un Servei d’Intervenció Domiciliaria – SID – per aquells casos en que cal desplaçar-se al
domicili de la persona i tecnologia de suport en cas de necessitat. Es considera un servei de
teleassistència, al ser un servei que realitza un contacte directe i personalitzat amb la persona
usuària, i que disposa de diversos serveis i programes d’atenció integral centrada en la persona
i/o tecnologia complementària tal i com descriuen els apartats 2 i 3 de l’Acord del Consell
Territorial.
El Servei Local de Teleassistència es destina a la població general i, especialment, a aquelles
persones que poden trobar-se davant una situació de risc per raons d’edat, salut, vulnerabilitat
social, caigudes freqüents, situacions socials i/o de salut complexes, soledat, aïllament,
discapacitat, o altres motius de risc.
Les funcions principals del servei de teleassistència són:







Proporcionar seguretat i suport a la persona usuària i al seu entorn familiar en cas de
necessitat.
Proporcionar un contacte permanent amb l’exterior i l’accés al serveis públics i de la
comunitat.
Donar una resposta immediata en cas d’emergència personal, social i/o sanitària.
Realitzar el seguiment de les persones usuàries per detectar possibles alertes i/o riscos
de tipus social i/o relacionats amb la salut de la persona usuària així com per donar
suport i acompanyament en moments de crisis o necessitats especials.
Actuar de formar preventiva per evitar situacions de risc sobre la salut, sobre la seguretat
i la soledat de la persona a través d’accions d’acompanyament, assessorament i suport
personal o tecnològic.
1.2

TITULARITAT DEL SERVEI I AGENTS QUE INTERVENEN

El Servei Local de Teleassistència de Dipsalut és un servei proveït als municipis i/o
comarques i consorcis, exceptuant la capital de la demarcació. Normalment per als menors
de 20.000 habitants es presta mitjançant els serveis socials i/o serveis a les persones dels
Consells Comarcals o Consorcis de referencia. Els ajuntaments majors de 20.000 habitants
presten directament el servei a través de la seva àrea bàsica de serveis socials o consorci
de referència. En alguns casos es pot donar que municipis més petits de 20.000 també donin
aquests serveis de forma directa. El servei de teleassistència domiciliària és conseqüència
de la col·laboració interinstitucional entre Dipsalut i els ens locals participants.
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Els agents que intervenen, en relació a la titularitat del servei són:
-

Dipsalut, com a administrador del procediment de contractació en nom dels ens
locals participants, actua com a provisora del servei als ens locals i coordina la
supervisió de l’execució del contracte per part de l’empresa adjudicatària.

-

Els ens locals participants encarreguen el desenvolupament i gestió de la licitació a
Dipsalut, i són titulars de la competència i responsables del seu correcte
desenvolupament dins del seu àmbit territorial:



Consell Comarcal de l’Alt Empordà



Consell Comarcal del Baix Empordà



Consell Comarcal de la Cerdanya



Consorci d’Acció Social de la Garrotxa



Consorci de Benestar Social Gironès-Salt



Consell Comarcal de la Selva



Consorci de Benestar Social del Ripollès



Consell Comarcal del Pla de l’Estany



Ajuntament de Blanes



Ajuntament de Figueres



Ajuntament de Lloret de Mar



Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols



Ajuntament de Palafrugell

-

L’empresa contractada, s’encarrega de la prestació del servei a les persones
usuàries, prèvia convocatòria i formalització del corresponent expedient de
contractació administrativa.

L’objectiu del servei és la promoció d’una millor qualitat de vida de les persones usuàries,
potenciant la seva autonomia personal i unes condicions adients de convivència en el propi
domicili, així com en el municipi i en l’entorn sociocomunitari i familiar.
2. DEFINICIÓ DEL MODEL DE SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA
El Servei Local de Teleassistència, és un servei proactiu i preventiu, que es basa en un model
d’atenció centrat amb les necessitats de les persones usuàries, unifica criteris arreu del territori
per garantir la mateixa accessibilitat de les persones a prestacions específiques i proposa plans
d’atenció personalitzada que es revisen periòdicament per tal d’adequar-los a les diverses
situacions.
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Establir un sistema de valoració basat amb un model d’atenció centrada en la persona,
permetrà assignar nivells de suport segons la intensitat de servei que calgui proporcionar a la
persona usuària. Dipsalut facilitarà uns criteris comuns per tal de garantir un desplegament
homogeni al territori i alhora facilitar les valoracions de les professionals de serveis socials,
que es facilitaran també a l’empresa proveïdora del servei. Per determinar el nivell de suport
que necessita la persona usuària cal fer una valoració de la seva situació social i de salut.
L’empresa proveïdora s’haurà de dotar d’un sistema de valoració basat en un model d’atenció
centrada en la persona que concordi amb els criteris treballats amb els diversos ens locals
participants i Dipsalut.
Els plans d’atenció individualitzada permetran ajustar el nivell de prestació del servei a les
característiques de les persones usuàries. En aquest sentit doncs es proposa com a mínim
tres nivells bàsics que permetin ajustar el servei.

Suport
Bàsic

1

– Persones amb grau de risc baix i amb grau d’autonomia per a
realitzar les tasques de la vida diària però que necessiten suport per
incrementar la seva seguretat o autonomia. Signifiquen el 54,66%
respecte el total de les persones usuàries.

Suport 2 - Mig

Persones amb indicadors de fragilitat, amb autonomia però amb
dificultats per a realitzar amb alguna les tasques de la vida diària a
causa de discapacitat i/o malaltia. Signifiquen el 40,84% respecte el
total de les persones usuàries.

Suport 3 - Alt

Persones amb situació de risc, autonomia limitada i dificultats que
amb el servei de teleassistència poden allargar la seva estada al
domicili. Signifiquen el 3,91 % respecte el total de les persones
usuàries.

Per als casos de persones en situació de fragilitat extrema o amb protocols específics d’atenció
activats, (que signifiquen aproximadament 0’60% respecte el total de les persones usuàries
del servei), degut a la complexitat de les situacions socials i/o personals caldrà efectuar
sistemes de coordinació i seguiment més intensius que es podran anar treballant de manera
coordinada entre l’empresa proveïdora, els ens locals i Dipsalut. Aquests casos poden ser
tipificats en un quart nivell de suport que sigui molt alt o incorporats en el nivell de suport
3, tanmateix caldrà que hi hagi un tractament específic segons protocol i un registre
independent que faciliti el seguiment i la coordinació.
Per establir la necessitat d’incorporar diferents prestacions i tecnologies complementàries al
pla d’atenció personalitzat, cal realitzar una valoració individual de les característiques de la
persona usuària i del seu domicili. La metodologia d’aplicació del sistema de valoració així com
les prestacions incloses en el pla, es descriuen en aquest plec concretament quan es parla del
procediment de prestació i gestió del servei. En aquestes valoracions es tindran en
consideració els riscos potencials:
-

De la persona a la seva llar ( barreres arquitectòniques, instal·lacions o altres elements
de baixa seguretat)
De la persona determinats per l’estat de salut (malalties, risc de caigudes, desmais,
7
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cardiopaties,...)
Situació social
Aïllament geogràfic
Altres

A partir dels quals es determinarà la intensitat del servei, les prestacions i les tecnologies
complementàries de suport que necessitarà la persona i que caldrà incloure en el pla d’atenció
personalitzat.
2.1 Tipologia de serveis
En funció dels nivells de suport i de la valoració de les necessitats individuals i de la llar de la
persona, s’estableixen dues tipologies de servei:


Teleassistència estàndard: Aquesta tipologia constitueix aproximadament a l’inici
del contracte del 85’98% de les persones usuàries del servei. Consisteix en la
prestació clàssica del servei en els diversos graus de suport assignats, amb un
aparell de teleassistència i un activador UCR.



Teleassistència complementària: Aquesta tipologia significa el 14’02 % del total de
les persones ateses des del servei en el moment d’inici del contracte, inclou persones
que:
- disposen de tecnologia complementària en el domicili representen el 13’41 % del
total de les persones ateses.
- disposen de dispositius de teleassistència fora del domicili, hi ha 51 persones
usuàries que signifiquen el 0’60 % del total de les persones ateses.

2.2 Beneficiaris/es del Servei Local de Teleassistència
Tipologies d’usuaris/es beneficiaris/es del servei local de teleassistència, segons titularitat:
Persona usuària titular del servei: Tipus A
Cotitulars del servei, sempre hauran de conviure amb una persona titular:
Tipus B : Persona que conviu amb una persona usuària tipus A
Tipus C : Persona que conviu amb una persona usuària tipus A i no pot fer ús de forma
autònoma del servei.
Tipus usuari
Tipus A
Tipus B
Tipus C

Nº usuaris
8.455
753
104

Percentatge
90,80%
8,09%
1,12%

Segons tipus de copagament es defineixen dos tipus de beneficiaris/es del servei C0, amb
servei gratuït, i C100, que assumeix el cost unitari mensual del servei, que es concreten segons
la renda disponible.
Els ens locals són els responsables de valorar la idoneïtat de les persones per rebre el servei,
aplicar els criteris d’accés i de sol·licitar les altes de les persones al Servei. Tot i que el Servei
8
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Local de Teleassistència té un caràcter universal, es considera adient per a les persones que
tenen alguna de les següents característiques relacionades amb la manca de xarxa social i/o
familiar, malaltia, discapacitat i/o dependència, es tendirà a afavorir que totes les persones
tinguin les mateixes condicions d’accessibilitat i que es prioritzi l’accés d’aquelles persones
que d’acord amb les circumstàncies el necessiten més. Així es considerarà fonamentalment:
1.
2.
3.

Edat
Perfil de prioritat
Nivell de renda disponible de la unitat familiar.

Els criteris d’edat i perfil de prioritat seran els que s’usaran per a l’accés al servei. El criteri de
renda s’usarà per definir el copagament.
Els factors a valorar a criteri de Serveis Socials, seran els següents:
•
•
•
•
•

Malalties cròniques i/o situació de dependència
Insuficiència i/o manca de xarxa social o familiar
Aïllament del domicili
Dificultats de mobilitat i/o caigudes freqüents
Altres situacions de risc valorades per Serveis Socials

Complementàriament a aquests criteris es tindrà en consideració les característiques
relacionades amb l’Acord del Consell Territorial, en relació amb els següents aspectes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Risc de soledat, aïllament o perill.
Que requereixen suports per a la seva seguretat i independència a la seva llar.
Risc d’accident, caigudes o pèrdues de consciència.
Dificultats de mobilitat.
Malalties que generin riscos com diabetis, hipertensió, cardiopaties,
bronquitis, asma, entre d’altres.
Amb limitacions temporals a la seva autonomia.
En situació de demències lleus o amb indicis i senyals d’oblits.
En processos de llarga durada de rehabilitació física, cognitiva i/o funcional.
Que poden incórrer en riscos per a la seva salut dins i fora de la llar.

Pel que fa la valoració dels criteris econòmics d’accés i el copagament per part de les persones
usuàries quedarà regulada en els convenis de col·laboració entre els ens locals i Dipsalut. Les
valoracions es faran des de serveis socials i seran informades a l’empresa en el moment de
sol·licitud d’alta i prèviament a la instal·lació o alta del servei.
3. OBLIGACIONS
DELS
TELEASSISTÈNCIA:

AGENTS

PARTICIPANTS

AL

SERVEI

DE

3.1 Obligacions de l’empresa contractada
L’empresa contractada serà responsable de les següents funcions generals:


La prestació del servei de teleassistència les 24 hores els 365 dies de l’any, i el
9
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desenvolupament dels diferents àmbits d’actuació descrits en el present plec i en el
plec de clàusules administratives.
 La provisió dels recursos materials, tecnològics i humans suficients per a la prestació
del servei, seguint els paràmetres especificats en el present plec.
 La gestió, el seguiment i la supervisió dels sistemes d’informació i dels
processos de treball.
 L’assegurament de la qualitat del servei i de la satisfacció de les persones
usuàries.
L’empresa no podrà oferir altres serveis privats a les persones beneficiàries del servei local de
teleassistència.
3.2 Obligacions dels ens locals
Els ens locals seran els responsables de portar a terme les següents funcions generals, que
es concreten més detalladament en els convenis de col·laboració específics:
•
•
•

•

•
•
•

Identificar les persones susceptibles de rebre el servei de teleassistència, la valoració
inicial i autoritzar les altes i les baixes.
Actualitzar i mantenir les dades personals de la persona així com el seguiment dels
casos en l’àmbit territorial de la seva competència.
Gestionar íntegrament el copagament dels usuaris/es del servei: assignar a cada
usuari/a el tipus de terminal que correspongui i cobrar als usuaris/es C100 els imports
corresponents, prèviament aprovats.
Informar del canvi de model de copagament a les persones usuàries del servei, així com
del canvi en tipologia de usuari/a, i del nou cost unitari mensual, als usuaris/es del servei,
per tal que s’apliquin des de l’1 de gener de 2022 o en el moment que s’apliqui la revisió,
comunicant per escrit el nou cost, el copagament mensual que li correspon a la persona
usuària, en el seu cas, i en cas que el preu sigui subvencionat, l’import aportat per cada
una de les administracions.
Facilitar a l’empresa adjudicatària, si és possible, un espai per a la custòdia de claus o,
si es requereix al seu territori, per a l’emplaçament dels vehicles d’Unitats Mòbils.
Assignar un interlocutor/a que faciliti la coordinació operativa amb l’empresa
adjudicatària i Dipsalut.
Realitzar el pagament de les factures generades pel proveïdor en la proporció pactada
mitjançant els convenis de col·laboració.
3.3 Obligacions de Dipsalut

Dipsalut serà responsable de les següents funcions generals:
•
•
•

La supervisió i seguiment del Servei Local de Teleassistència, d’acord amb les
exigències establertes en el present plec.
Vetllar per l’equitat territorial i la prestació integral i adequada del servei de
teleassistència domiciliària, a la província de Girona.
El control de qualitat en la prestació i en el funcionament general del servei.
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Establir els mecanismes de coordinació que siguin necessaris amb l’empresa
contractada, els ens locals de la demarcació, altres administracions públiques i/o serveis
d’atenció a emergències, amb l’objectiu d’assolir un òptim funcionament del servei i el
desplegament de protocols específics segons les necessitats detectades.
Coordinar el desplegament de protocols específics i programes, estudis o projectes per
a la millora qualitativa del servei i l’adequació a les noves necessitats derivades dels
processos d’envelliment en el context actual i futur.
Coordinar, supervisar i autoritzar el creixement de cada territori.

•
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3.4 Requeriments sobre la imatge corporativa
En qualsevol acció d’informació, de publicitat o de difusió de l’empresa adjudicatària relativa
a l’objecte d’aquest contracte, es farà constar que s’emmarca dins del Servei Local de
Teleassistència de Dipsalut.
Perquè així sigui, caldrà incloure la marca del servei o el logotip de l’Organisme de manera
preferent en qualsevol acció d’informació, publicitat o difusió que dugui a terme el contractista
en relació a l’objecte d’aquest contracte. O si s’escau citar-ho en el text, de paraula o a través
de les vies adients allà on la inclusió del logotip no sigui possible.
Per tal de vetllar per a l’harmonització de les diferents accions comunicatives (amb l’objectiu
final que els usuaris puguin reconèixer ràpidament el Servei Local de Teleassistència,
independentment de del missatge concret, del canal emprat o altres variables), l’adjudicatari
acordarà unes pautes bàsiques amb Dipsalut i uns circuïts relatius al tractament de la
informació prèvia publicació a mitjans de comunicació, que caldrà respectar en tots els tipus
de comunicacions.
Alhora, l’empresa adjudicatària ha d’establir mecanismes ferms amb Dipsalut, per tal d’establir
sinergies que afavoreixin la difusió del servei.
Pel que fa al personal assignat a l’execució del contracte, cal garantir que:







Es presenti públicament com a “personal tècnic del Servei Local de Teleassistència”,
amb roba corporativa d’estiu i hivern i sistemes d’identificació, sempre identificant-se
com a empresa proveïdora de Dipsalut.
Utilitzi la uniformitat que Dipsalut faciliti durant l’execució del contracte, tant en les hores
de treball directe com en les de treball indirecte i vetllar pel seu bon ús i neteja.
Preservi la qualitat del servei, el tracte correcte amb les persones usuàries del servei,
els interlocutors dels ens locals, professionals del territori, vetllant per la bona imatge
del Servei Local de Teleassistència,
Complexi en tot moment amb la legislació de circulació viària, quan utilitzi vehicles per
a l’execució del servei. Els vehicles també hauran de rotular-se d’acord amb la imatge
del
servei
que
s’acordi
en
el
moment
de
l’adjudicació.

Pel que fa a l’aplicació correcta dels logotips institucionals als suports gràfics de tota acció
visual d’informació, acte de publicitat o difusió són les que tot seguit es detallen:
11

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa

Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PPT plec prescripcions tècniques
licitació servei teleassistencia

SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359121 ZWTNE-JERP4-FKXK2 8009BED2368C10BD8FDDE9057C4F8A70E6E142A0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Codi per a validació: ZWTNE-JERP4-FKXK2
Data d'emissió: 2 de junio de 2021 a les 10:24:10
Pàgina 12 de 71

El document ha estat signat per :
1.- Cap de la unitat d'Acció Social - Govern de DIPSALUT.Signat 26/05/2021 14:34

ESTAT

APROVAT
26/05/2021 14:34

• Prioritàriament i sempre que ens adrecem a la població amb perfil de persona usuària per
tal de simplificar la identificació, s’utilitzarà la imatge del Servei Local de Teleassistència. Per
a la identificació d’altres materials (cartells, tríptics, cartes...) i recursos tècnics i/o tecnològics
també s'utilitzarà la imatge del Servei Local de Teleassistència. En cas que es tracti de
documents de treball interns es podran harmonitzar dels logotips de Dipsalut i de l’empresa
adjudicatària quan apareguin conjuntament en un suport gràfic: en primer lloc, sempre ha
d’aparèixer el logotip de Dipsalut i el Servei Local de Teleassistència i, cal que s’estableixi
una proporcionalitat entre els logotips de Dipsalut i el de l’empresa adjudicatària. Aquesta
norma afecta a la totalitat de la documentació de gestió.












Dipsalut facilitarà la imatge del Servei Local de Teleassistència i el logotip de la seva imatge
corporativa a l’iniciar l’execució del servei i en cas necessari pactarà amb l’empresa
adjudicatària les instruccions particulars relatives al punt anterior. Qualsevol imprevist es
valorarà amb la persona responsable del contracte designada per Dipsalut.
Per a la comunicació mitjançant correu electrònic, Dipsalut podrà proporcionar un compte de
correu electrònic per a les persones assignades a l’execució del contracte. Aquest compte
de correu electrònic haurà de tenir un ús relacionat exclusivament amb l’execució d’aquest
contracte
Per donar unitat a totes les accions que requereixin algun tipus de document, a la coberta ha
d’aparèixer el logotip del Servei Local de Teleassistència. D’altra banda, sempre que sigui
possible, al llarg de la redacció de la publicació, també es pot incorporar la referència al servei
de Dipsalut o Diputació de Girona.
A les pàgines web, les xarxes socials i els materials multimèdia (com audiovisuals, caràtules
i galetes de disc compacte, DVD, presentacions, PowerPoint,...) s’ha d’incloure sempre el
logotip del Servei Local de Teleassistència.
Quan el contractista faci una presentació, una roda de premsa, una nota de premsa, un
seminari o qualsevol altre esdeveniment relacionat amb l’objecte del contracte, ha de fer
visible i esmentar en les seves declaracions el Servei Local de Teleassistència i Dipsalut. A
més, tot el material que generin aquests actes ha d’incorporar el logotip del Servei Local de
Teleassistència i Dipsalut.
Les senyalitzacions d’interiors i exteriors mitjançant la col·locació de plaques indicatives o
explicatives, han d’incorporar també el logotip de Dipsalut en el mateix tamany que s’incloguin
altres logotips si n’hi ha.
Com a guia d’estil, caldrà utilitzar la imatge del Servei Local de Teleassistència.
- Pel que fa a la a les comunicacions formals emeses a iniciativa pròpia, l’empresa adjudicatària
assumeix els següents acords:


Les informacions, comunicacions o publicitat planificades (tipus rodes o notes de
premsa, campanyes de publicitat o de posicionament i altres similars) que es facin
sobre el Servei Local de Teleassistència hauran d’estar prèviament comunicades i
autoritzades per Dipsalut

- De manera específica, per a la difusió a través de les xarxes socials:
Tot l’anteriorment dit és també aplicable a les comunicacions a través de perfils a les xarxes
socials. És a dir, caldrà coordinació amb Dipsalut i respecte a les pautes bàsiques fixades per
12
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l’Organisme amb l’objectiu de projectar una imatge comú del programa i d’establir sinergies.
Així mateix, en aquests canals, també cal mantenir el criteri de citar explícitament el programa
i el fet que es tracta d’un servei de Dipsalut (a través de mencions als perfils de l’Organisme
i/o de la Diputació de Girona o altres ens locals a les xarxes socials o altres vies acordades).

- Els professionals destinats a l’execució del servei han de tenir un coneixement de la llengua
catalana suficient per desenvolupar els serveis de manera fluida. Han d’emprar
preferentment el català en les seves relacions amb Dipsalut, i amb tercers si així ho
requereixen les circumstàncies. Així mateix, s’haurà d’emprar el català en la documentació que
s’elabori i s’hagi de lliurar en compliment de l’objecte del contracte. I, és clar, en tota
comunicació externa. En tot cas, l’empresa adjudicatària queda subjecta en quant a l’execució
del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
- L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament
(UE)2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE; i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb les
dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte. Qualsevol incompliment en
aquest àmbit (com poden ser, només a tall d’ exemple, la manca d’autorització per a la
publicació de fotografies, gestió inadequada de bases de dades per a la difusió d’activitats,
divulgació d’informació de caràcter personal dels usuaris de les dinamitzacions o altres), serà
únicament responsabilitat de l’adjudicatari i, en cap, cas de Dipsalut, que només es
responsabilitzarà de les accions de comunicació i difusió pròpies.
- El contractista tractarà les dades personals de les persones usuàries del servei en qualitat
d’encarregat del tractament en el sentit i amb les obligacions establertes a l’article 28 del
Reglament general de protecció de dades. Seguirà les instruccions de Dipsalut en relació al
tractament de dades i, abans de portar a terme el tractament, signarà el document sobre el
compliment de la normativa de protecció de dades, mesures tècniques a adoptar i compromís
de confidencialitat que Dipsalut li facilitarà.
- Abans de l’inici dels treballs, atès que el tractament de dades per part del contractista, actuant
en qualitat d’encarregat del tractament, s’efectuarà en servidors propis o contractats a l’efecte
pel contractista, en el moment de formalitzar el contracte, el contractista presentarà una
declaració responsable en la qual informarà de la ubicació dels servidors i dels serveis que es
prestaran associats a aquests servidors.
- En cap cas, l’adjudicatari podrà realitzar declaracions públiques en nom del Servei i/o
Dipsalut.

3.5 Drets i deures de les persones usuàries al servei:
L’adjudicatària, amb la participació i coneixement previ de Dipsalut i els ens locals haurà de
garantir el coneixement i la informació necessària a les persones usuàries del servei en
referencia als drets i deures contrets amb el servei, que com a mínim seran els següents
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A ser informades, de manera clara i prèvia a la instal·lació del servei dels seus drets
i obligacions, i de les característiques i normativa del servei.
A rebre el servei sense discriminació per raons de cap mena tret dels que es
requereixin en els requisits d’accés al servei.
A la confidencialitat de les dades personals i de les informacions facilitades d’acord
amb la legislació vigent i de protecció de dades i les clàusules establertes en el
present contracte
A rebre un tracte correcte i respectuós per part dels professionals del servei.
A rebre de forma continuada les prestacions del servei mentre es complexin els
requeriments d’accés i no es realitzi un mal ús del servei.
A sol·licitar la suspensió temporal del servei per absència justificada del domicilital
i com es prescriu en aquests plecs.
A donar-se de baixa del servei.
A presentar les queixes, reclamacions i suggeriments a propòsit de la prestaciódel
servei.
A la participació del pla d’atenció individualitzada establert en el servei, així com
en el disseny i millora contínua del mateix.
A rebre el servei d’acord amb les condicions econòmiques prescrites en aquest
plec i sense haver d’abonar cap altra despesa.

Deures de les persones usuàries:













Facilitar les dades personals de convivència i familiars i presentar els documents
acreditatius necessaris per valorar i atendre adequadament les seves necessitats.
Mantenir una actitud col·laboradora i de respecte mutu en el desenvolupamentdel
servei, respectant la dignitat i els drets dels professionals que l’atenen.
Informar de qualsevol canvi que es produeixi en la situació personal i/o familiar,
social i de salut que pugi modificar la intensitat de l’atenció que se li presta.
Comunicar al CAT les absències temporals del domicili.
Fer un bon ús del servei adquirint el compromís de portar sempre penjat o en el canell
la unitat de control remot (UCR) mentre resti en el domicili, o els aparells equivalents
en cas de teleassistència adaptada o mòbil.
Tenir cura i manipular adequadament i amb responsabilitat l’equipament tecnològic
dipositat al seu domicili
A comunicar al servei de teleassistència qualsevol anomalia o avaria que detecti en
els aparells i exonerar de qualsevol responsabilitat als ens locals, Dipsalut i l’empresa
gestora de les incidències en el servei provocades per canvis o interrupcions en el
subministrament elèctric o telèfon del seu domicili.
Permetre l’accés al domicili dels professional del servei per a la revisió manteniment,
retirada o substitució de la tecnologia o de qualsevol dels seus components quan
sigui necessari
En el cas de que s’hagi facilitat claus del domicili per a la seva custòdia, haurà de
manifestar per escrit a les persones, amb nom i cognoms, que l’adjudicatari haurà
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de retornar les claus quan finalitzi la prestació del servei.
A abonar el cost del servei d’acord amb les prescripcions d’aquest plec.
Aquesta relació de drets i deures podrà ser ampliada i /o modificada, previ acord
exprés amb els ens locals i Dipsalut.
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En qualsevol cas sempre caldrà l’autorització de la persona usuària, prèvia a la instal·lació de
qualsevol dispositiu tecnològic al domicili.
4

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI. OBLIGACIONS
ESPECÍFIQUES DE L’EMPRESA CONTRACTADA

4.1 PROCEDIMENT DE PRESTACIÓ I GESTIÓ DEL SERVEI
Per a una correcta gestió del Servei Local de Teleassistència a les comarques gironines,
l’empresa contractada haurà de seguir els procediments bàsics que es descriuen a
continuació:
4.1.1.Transferència d’informació entre contractistes
En la posada en marxa del servei:
En el supòsit que resulti adjudicatària d’aquest procediment de contractació una empresa
diferent a la que actualment presta el servei, el nou contractista haurà de col·laborar en el
procés de transferència d’informació que ha de garantir la continuïtat del servei, d’acord amb
els següents aspectes a considerar:
* Amb caràcter previ a l’inici del present contracte, Dipsalut informarà als ens locals
implicats, de les condicions de la nova contractació del Servei Local de Teleassistència,
els requeriments del traspàs de la informació a la nova empresa contractada i els
termes de la col·laboració en aquest procés.
* Durant un màxim de tres mesos des de la data de formalització del contracte,
s’establirà un període transitori per a realitzar el traspàs de tota la informació necessària
entre l’actual empresa prestadora del servei i la nova empresa que resulti contractada.
A partir de la formalització del nou contracte, el ritme de transferència d’informació de
les dades de les persones usuàries i dels equipaments instal·lats als domicilis
(terminals, unitats de control remot i tecnologia complementària, en el seu cas) haurà
de permetre que a 1 de gener de 2022, amb l’inici del nou contracte, hi hagi el
percentatge més alt possible de domicilis amb els terminals i unitats de control de la
nova empresa operatius. Així mateix, aquest traspàs serà aplicat també als elements
de gestió i a les millores que s’hagin implementat durant l’execució del contracte.
Dipsalut vetllarà pel correcte procés del traspàs, realitzant les tasques de coordinació i
seguiment tècniques que siguin necessàries.
L’empresa adjudicatària haurà de presentar un pla de transició entre empreses que
contempli com a mínim els següents elements:


Pla de canvi de la tecnologia d’una empresa a l’altra.



Pla de recepció de les bases de dades



Pla de recepció i traspàs de personal
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Pla de recepció de claus custodiades



Pla de contingència alhora de definir responsabilitats i gestionar la resolució de
problemes que puguin sorgir en el procés de recepció i/o devolució
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A la finalització del servei:
Amb un termini de temps suficientment ampli respecte a la finalització prevista del present
contracte, Dipsalut engegarà un nou procés de contractació per a la prestació del servei de
teleassistència. En el supòsit que resultés adjudicatària una empresa diferent a la contractista
s’obrirà un nou període transitori d’un mínim de 3 mesos, revisables a l’alça fins a 4, en funció
del nombre de usuaris/es actius/ves en aquell moment, per a la deguda transferència
d’informació abans de l’inici del nou contracte.
Durant aquest període, s’hauran de transferir les dades relatives a les persones usuàries, re
programar els terminals, instal·lar els dispositius de seguretat, perifèrics o complementaris que
s’escaiguin, així com altres millores que hagin derivat de la present contractació, que permetin
iniciar el nou contracte sense incidències per les persones usuàries. El ritme de transferència
de tots aquests elements haurà de permetre haver completat el 100% al final del període
transitori que s’estableixi.
4.1.2. Accés al servei
Es competència dels ens locals la valoració i selecció de les persones usuàries que poden
accedir al servei.
L’ens local recollirà la sol·licitud de la persona i/o un familiar mitjançant un document propi o a
través dels canals que consideri més adients i informarà la persona usuària sobre:
-

-

La definició i la prestació del servei
Les condicions d’accés al servei i les obligacions de la persona usuària per garantir una
adequada prestació.
El funcionament general del servei
Els drets de les persones usuàries, i la seva decisió sobre quina tecnologia volen al
domicili.
El tractament de les seves dades i la manera com exercir els seus drets reconeguts al
Reglament general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació,
supressió, sol·licitud de limitació al tractament o oposició).
Els terminis d’instal·lació del terminal, o altra tecnologia complementària si s’escau, en
l’alta del servei.
La identificació de l’empresa que prestarà el servei
Si s’escau la possibilitat de la custòdia de claus.
El preu del servei i el cost que s’estableix per la persona usuària, en cas que l’ens local,
en funció de les seves competències, estableixi la participació.

En el marc de la prestació del servei de teleassistència, els ens locals valoraran les
circumstàncies personals de persones possibles usuàries i proporcionaran a l’empresa
contractada les dades personals i de valoració de la situació de la persona necessàries per
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tramitar l’alta en el Servei Local de Teleassistència (de manera individual o en una relació
d’altes). Les dades de la persona sol·licitant inclouran la següent informació bàsica:
- Dades personals identificatives i de contacte: Nom, cognoms, adreça, població i número
telefònic de contacte.
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- Dades tècniques (tipologia de línia telefònica i proveïdor telefònic de la persona usuària)
- Si escau, situació de dependència de la persona i grau de valoració, situació de risc, que
determina el temps d’instal·lació, d’acord amb el que es concreta en aquest plec… o altres
observacions que considerin.
Aquesta informació serà traspassada per l’ens local a l’empresa contractada mitjançant una
aplicació informàtica de gestió que proporcionarà l’empresa contractada per a la coordinació
amb els ens locals i el seguiment. En el cas de fallida tècnica o dificultats temporals d’accés
per part dels ens locals a l’aplicació caldrà que l’empresa prestadora faciliti l’enviament de la
informació a través d’altres Canals de comunicació amb les mateixes garanties.

4.1.3. Alta en el servei
L’empresa contractada serà la responsable de la instal·lació del terminal al domicili de
l’usuari/a i de la corresponent alta en el servei de teleassistència a partir de la sol·licitud
realitzada per part de l’ens local. També serà l’encarregada del manteniment tècnic preventiu
dels aparells i d’altres tecnologies associades així com de la substitució dels mateixos en el
cas que sigui necessari.
L’aplicació informàtica de la gestió proporcionada per l’empresa contractada ha de permetre
la tramitació de les altes, de la informació relativa als usuaris i el seu manteniment. Alhora,
haurà de facilitar també la gestió dels diferents tipus de baixes, la incorporació de la
informació relativa al seguiment de les persones usuàries i als canvis que es puguin produir
en les situacions personals de les mateixes. Així mateix, l’aplicació haurà de permetre la
visualització d’informació agregada de l’activitat per cada ens local i municipi, amb caràcter
mensual i anual.
Visita domiciliària inicial
L’empresa contractada concertarà telefònicament, amb la col·laboració dels serveissocials
de referència, una visita domiciliària amb la persona usuària per realitzar les següents
tasques:


Informar-la dels termes detallats en la prestació dels servei:


Característiques específiques de la teleassistència i funcionament.



Prestacions que inclou el servei: atenció a emergències, serveis d’agenda,
trucades de cortesia i seguiment, recordatoris,...
Controls automàtics del sistema




Requeriments tècnics per a la instal·lació dels equips: en cas que la persona
usuària no compleixi els requisits se l’haurà d’informar dels proveïdors de
telefonia que poden resoldre la necessitat així com dels costos que puguin
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Lliurar manual de funcionament dels dispositius amb material gràfic adaptat.
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derivar-se.
Valoració de la idoneïtat de proposar la instal·lació d’altres dispositius
complementaris.
Explicar el Document d’Acceptació de drets i deures de la persona usuàriaen
el Servei Local de Teleassistència, model que serà proporcionat per Dipsalut, i
recollir la signatura de la persona.
Explicar el servei de custòdia de claus si està actiu al seu municipi.
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Detectar situacions de risc afegit que puguin complementar els informes emesos
prèviament per serveis socials.
Complementar, si s’escau, la informació de la persona usuària que revisi, ampliï i/o
detalli la informació bàsica i de valoració traspassada per a la tramitació d’alta.
Aquesta informació serà la base del pla d’atenció personalitzada de la persona
usuària en el servei i haurà d’estar informatitzada i preparada per a la consulta.
Realitzar la instal·lació i posada en marxa i el manteniment del terminal i auxiliars,
si s’ha valorat convenient, exceptuant aquells casos en que s’hagin de fer
intervencions tècniques específiques.
Identificar la llengua d’atenció preferent per als usuaris
Entregar a la persona usuària una guia d’ús del servei, amb el contingut que estableixi
Dipsalut, on es recollirà tota la informació vinculada a la prestació del servei, el
funcionament, el document d’acceptació de drets i deures, així com els telèfons de
contacte en cas d’avaria.
Explicar el document d’acceptació de drets i deures de la persona usuària del Servei
Local de Teleassistència, model que serà acordat amb Dipsalut, recollir la signatura
de la persona usuària i lliurar-li la corresponent còpia en format paper.
Explicar el protocol de custòdia de claus o mobilització de claus, si existeix i si s’escau
recollir la signatura de la persona usuària amb el corresponent lliurament de la còpia
del document signat.
S’informarà a la persona usuària, de com es farà l’alta i posada en marxa del terminal
o altra tecnologia, informant del termini d’instal·lació, que no podrà ser superior a 15
dies naturals, i si és el cas i prèviament s’ha valorat com urgent, no serà superior a
48 hores. En general, els casos identificats com a urgents no podran ser més d’un
per cada cinc sol·licituds que es produeixin, només es podrà ultrapassar en casos
justificats i prèviament acordats amb Dipsalut.

Aquesta visita domiciliària haurà de contemplar estratègies operatives que permetin:





Identificar l’existència d’abusos o maltractaments a la llar que pugin rebre els usuaris
del servei per part d’altres persones: familiars, cuidadors professionals o no
professionals...
Identificar el nivell d’estrès del cuidador, especialment si aquest es també usuari del
servei.
Haurà de contemplar específicament la valoració de persones amb alguna dificultat
funcional (dificultats auditives o d’expressió, dificultats motrius...) que obligui a una
adaptació del servei.

En relació a la instal·lació:
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En aquesta visita, es realitzaran les proves tècniques que sigui necessàries des del
domicili per verificar la cobertura. Aquestes trucades tindran un cost mínim per a la
persona usuària (màxim una trucada local) i seran l’evidència del correcte
funcionament del terminal i del polsador, confirmant l’alta de la persona en el servei.
La instal·lació serà realitzada per qualsevol tècnic que, amb la formació que
correspongui, pugui realitzar aquesta operació. Estaran sempre acreditats i oferiran
degudament a la persona la informació sobre l’ús i el manteniment dels aparells.
La instal·lació es realitzarà de forma que el terminal de teleassistència tingui la
capacitat de prioritzar qualsevol comunicació per pulsació del terminal o de la unitat
de control remot a qualsevol tipus de comunicació telefònica, exceptuant que hi hagi
impediments tècnics insalvables que ho impedeixin.

Tota aquesta informació haurà de constituir l’expedient de la persona usuària en elservei
i haurà d’estar informatitzada i preparada per a la seva gestió i que, com a concreció de
l’estratègia d’Atenció Centrada en la Persona, s’haurà de traduir en un Pla d’Atenció
Individualitzat o estratègia similar que s’haurà de presentar a serveis socials i ser aprovat
conjuntament.
La visita inicial domiciliaria es realitzarà els 7 dies següents a la notificació de serveis socials i
d’acord amb l’agenda dels usuaris.
Connectivitat
De forma preferent la instal·lació es realitzarà amb els mitjans dels que disposi en el domicili.
En cas que per alguna raó el domicili no tingui línia telefònica, l’empresa farà un estudi de
les opcions més avantatjoses per l’usuari. L’empresa haurà de vetllar per oferir als usuaris la
informació necessària per obtenir les millors ofertes del mercat en cada moment.
Així s’instal·larà al domicili alguna tecnologia (línia, targeta, ...) que permeti la connexió del
servei. El cost de la instal·lació i el cost mensual d’aquest servei aniran a càrrec de la persona
usuària.
En el cas que en la valoració econòmica la persona usuària es trobi en el tram de gratuïtat es
proposarà sempre que es pugui un dispositiu amb el menor cost possible per la persona
usuària. Dipsalut vetllarà per tal de facilitar l’accessibilitat tecnològica de les persones que
puguin ser beneficiàries del servei però que estiguin a l’espera per dificultats tecnològiques i
col·laborarà sempre que sigui possible amb l’empresa contractada i/o serveis socials per tal
de resoldre aquesta dificultat d’accés al servei.
Terminis d’instal·lació
Casos urgents
Si el cas està prèviament valorat com a urgent, el termini d’instal·lació no serà superior a
les 48 hores des de la notificació per part de serveis social. Serà considerada una alta
urgent quan es dona una situació extraordinària en què la persona sol·licitant corre un perill
real i imminent de patir una emergència social o sanitària o està en una situació d'extrema
necessitat social. Un alta urgent vindrà identificada pels ens locals en els casos que es donin
simultàniament, com a mínim, dues de les tres situació següents:
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1. Manca de xarxa sociofamiliar
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2. Situació de salut de la persona usuària:


Malaltia greu amb tractaments agressius.



Malaltia que pugui causar una pèrdua de consciencia sobtada.



Persones que rebin un tractament pal·liatiu.

3. Riscos i/o incidències recurrents en la persona:


Caigudes freqüents.



Hospitalització reiterada o de llarga durada.



Accidents en el domicili en el últim mes.

Els casos identificats com a urgents, no podran ser més d’un cada cinc sol·licituds (20%)que
es produeixin (consecutives o no) en cada territori (comarca o municipi) durant un més.
Només es podrà superar aquesta xifra si hi ha un informe d’urgència degudament justificat
pels tècnics de serveis socials de referència.
Alta normalitzada (15 dies naturals)
És aquella que no tenint un caràcter d’urgència segons els criteris esmentats en el punt
anterior, compleix amb requeriments de perfil per ser persona usuària del servei. Els ens locals,
tindran la possibilitat d’identificar com a prioritàries una o vàries altes, per tal d’orientar
l’empresa prestadora sobre l’ordre d’instal·lació de les sol·licituds. Les altes normalitzades es
poden veure afectades per límits pressupostaris, problemes tècnics o situacions específiques
de la persona usuària. Aquestes causes sempre hauran de ser alienes a l’empresa contractada
i, en tot cas, aquesta haurà de motivar la superació dels terminis d’instal·lació indicats.


Concertar una nova visita, si s’escau, per instal·lar l’equipament tècnic en les
condicions i terminis prèviament acordats. La instal·lació serà realitzada per personal
tècnic especialitzat, que estarà sempre acreditat i que oferirà adequadament a la
persona la informació sobre l’ús i el manteniment dels aparells.



La instal·lació es realitzarà de forma que el terminal de teleassistència tingui la capacitat
de prioritzar qualsevol comunicació per pulsació del terminal o de la unitat de control
remot per sobre de qualsevol tipus de comunicació telefònica, exceptuant que hi hagi
aspectes tècnics insalvables que ho impedeixin



En la visita d’instal·lació del terminal i components necessaris, es realitzaran les proves
tècniques que siguin necessàries des del domicili per verificar la cobertura. Aquestes
trucades no tindran cap cost per a la persona usuària i seran l’evidència del correcte
funcionament del terminal i del polsador, confirmant l’alta de la persona en el servei.



Disposar d’un sistema de gestió de la totalitat de l’equipament tècnic que asseguri el
manteniment preventiu i correctiu. En aquest sentit, els equips hauran d’estar
programats per realitzar una comprovació automàtica de funcionament al menys cada
15 dies naturals i l’empresa haurà de realitzar el manteniment tècnic dels aparells si es
comprova una avaria o fallida del sistema en les 48 hores següents a la detecció de la
mateixa. Els detalls de la gestió de l’equipament tècnic es concreten a l’Annex I.
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Característiques tècniques dels recursos materials i tecnològics, del present Plec.
5. PROCEDIMENT D’ATENCIÓ I MODALITATS DE PRESTACIÓ
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L’atenció que es presta a través del Servei Local de Teleassistència haurà de venir configurada
per les següents modalitats i condicions:
Comunicació bidireccional entre la persona usuària i el centre d’atenció
Consideracions generals:
La persona usuària podrà establir comunicació amb el centre d’atenció mitjançant la pulsació
del terminal o de la unitat de control remot, sempre que ho consideri necessari. Aquesta
trucada no tindrà cap cost per a la persona usuària, independentment del tipus de línia o
companyia de subministrament telefònic.
El contractista ha de ser titular, al menys, d’un número 900 de la xarxa intel·ligent, a través del
qual es realitzin aquestes trucades de les persones usuàries que serà amb un cost gratuït per
a la persona usuària en tots els casos.
Davant qualsevol trucada rebuda en el centre d’atenció, els i les professionals s’hauran
d’identificar com a Servei Local de Teleassistència de Dipsalut i adreçar-se a la persona pel
seu nom i mateix idioma (català o castellà), identificar-se com a teleoperador/a del servei, amb
professionalitat i respecte cap a la persona usuària.
La persona usuària haurà d’estar assabentada que la conversa serà gravada. El contingut del
missatge anterior a la gravació haurà de ser consensuat i aprovat per Dipsalut.
Totes les comunicacions entrants s’han de respondre en un temps mitjà màxim de 10 segons,
a comptar des de l’entrada de la trucada en el centre d’atenció.
Les trucades ateses en el centre d’atenció produiran una activació del sistema informàtic
mostrant la següent informació sobre la persona usuària:







Identificació de la trucada (nom de la persona usuària).
Identificació del terminal o polsador que genera l’alarma.
Dades més rellevants de la persona usuària.
Accés a l’expedient complet contingut en el pla d’atenció personalitzat
Recursos disponibles per mobilitzar.
Procediments d’actuació davant d’incidències.

Caldrà que el personal del Centre d’Atenció ràpidament pugui visualitzar si la persona usuària
té algun protocol específic activat o si es troba en situació d’alt risc.
Per seguretat del sistema, una vegada generada la trucada per la persona usuària tan sols
podrà ser finalitzada des del centre d’atenció. En tots els casos, els/les teleoperadors/es
hauran de comptar amb el suport dels protocols d’actuació d’emergències, d’un/a supervisor/a
del centre d’atenció i/o de la coordinació d’un/a responsable del centre d’atenció.
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Els tipus de comunicacions es classificaran en:
- Trucades rebudes procedents de la persona usuària mitjançant el terminal o
unitat de control remot.
Trucades emeses pel centre d’atenció a la persona usuària o a contactes i/o
recursos de referència.
- Trucades/alarmes de seguretat, de realització automàtica, procedents dels
terminals i dispositius de seguretat.
- Trucades/alarmes tècniques, de realització automàtica, per a la notificació de
l’estat de la tecnologia instal·lada a la llar.
5.1. Tipologies de trucades
Les comunicacions bidireccionals entre la persona usuària i el centre d’atenció es
classifiquen en trucades informatives, preventives, per emergència o de seguiment i
atenció personal, segons el que es descriu a continuació:
a) Informatives: son trucades que faciliten l’intercanvi d’informació sobre dades, modificacions
i altres continguts del servei. S’ha d’informar a Dipsalut amb caràcter previ, d’aquelles trucades
informatives no previstes, com per exemple campanyes, estudis, enquestes de satisfacció,
especialment aquelles que no estan previstes en el present
plec, per al seu consentiment. També caldrà que s’informi quan aquestes trucades s’emeten a
petició dels ens locals.
b) Preventives: són trucades orientades a informar, amb caràcter preventiu, sobre aspectes
que poden representar un risc per a les persones usuàries en general, i/o que s’han detectat
a nivell individual a través de l’entrevista de valoració. Totes les persones usuàries dels servei
reben aquesta categoria de trucades que es poden adreçar a fomentar la participació de la
persona en la comunitat, o bé a prevenir sobre riscos de la seva llar, de l’entorn o sobre
situacions climàtiques extremes.
Dipsalut proporcionarà a l’empresa contractada, amb caràcter anual, un calendari que recollirà
de forma mensual els àmbits temàtics sobre els que s’orientaran aquestes trucades. Aquest
calendari podrà modificar-se per qüestions específiques que calgui comunicar o per protegir
les persones usuàries davant una catàstrofe sobrevinguda o problema que afecti al seu
territori. També estaran relacionades amb altres coordinacions promogudes per Dipsalut amb
altres serveis públics com Bombers, Mossos d’Esquadra, el Departament de Salut o els
mateixos serveis socials.
Les trucades preventives representen aproximadament un volum de 7.000 trucades
mensuals i tracten àmbits com:
Seguretat: prevenció d’incendis, seguretat a la llar i al carrer, prevenció de
- caigudes...
- Consells sobre consum: compres o subministraments energètics.
- Meteorologia extrema: onades de fred o calor, o d’altres fenòmens
meteorològics adversos, entre d’altres.
-

Consells sobre salut: higiene i cura, bons hàbits, campanyes de vacunació...
Actualitat, com per exemple, avís sobre el canvi horari.
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Bon ús del servei.

c) D’emergència: són trucades produïdes per situacions que impliquen un risc per a la
integritat física, psíquica o social de la persona o del seu entorn. Requereixen l’actuació
immediata i, en el seu cas, la mobilització de recursos propis del servei (unitats mòbils) o de
l’entorn de la persona usuària, o externs, com ara socials o sanitaris, d’emergències o de forces
de seguretat, entre d’altres.
La resposta davant una trucada d’emergència es farà d’acord amb el protocol descrit a
continuació i atenent als següents nivells:
Nivell 1. Resposta verbal
Davant qualsevol comunicació d’emergència el personal del centre d’atenció, mitjançant una
escolta activa, haurà d’avaluar la situació, determinar el motiu de la trucada i donar resposta
telefònica a la demanda. Si no resulta efectiu, s’haurà de passar al nivell següent.
Nivell 2. Resposta verbal amb mobilització de recursos
La mobilització de recursos al domicili de la persona ha de ser motivada per
una emergència domèstica, social o sanitària. Podran ser:
- Recursos propis del Servei Local de Teleassistència: unitats mòbils, que es
detallen en aquest plec.
-

Recursos de referència de la persona o d’altres recursos públics i/o privats.

Una vegada activada la mobilització de recursos, el centre d’atenció es posarà
simultàniament en contacte amb la xarxa de contactes habitual de la persona
usuària per informar-la de la situació.
El centre d’atenció serà responsable de realitzar el seguiment de les actuacions portades a
terme i, en cas de trasllat de la persona des del seu domicili per part d’un recurs sanitari, farà
el seguiment oportú de l’ingrés i del retorn de la persona a la seva llar. Aquesta informació es
facilitarà a serveis socials per a que puguin fer acompanyament social en els casos que sigui
necessari, es treballarà un sistema d’avisos o si és possible la integració dels sistemes
informàtics un avís en la fitxa de seguiment del programa de serveis socials per a facilitar el
coneixement d’aquestes situacions amb el mínim temps possible per tal d’activar els
mecanismes que serveis socials considerin adequats en aquests casos.
Es procedirà a la mobilització de recursos propis del servei (unitats mòbils) quan l’emergència
així ho requereixi.
Es procedirà a la mobilització de recursos externs en els casos següents:
 No s’ha pogut mantenir un diàleg des del centre d’atenció amb la persona usuària que
activa la comunicació.
 S’ha rebut una alarma al centre d’atenció, però no es pot establir contacte amb la
persona usuària ni tampoc amb el seu entorn més proper.
 La xarxa de contactes habitual no pot establir comunicació de forma reiterada amb la
persona usuària i atès el requeriment d’aquesta al servei, el centre d’atenció tampoc
pot establir-ne comunicació.
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S’ha mantingut diàleg amb la persona usuària però es considera necessària la
mobilització de recursos.
S’ha activat una unitat mòbil però es requereixen recursos socials o sanitaris
d’emergència per la situació de la persona usuària.
Per avís dels dispositius de seguretat segons els protocols establerts.
Un cop atesa l’emergència, es donarà per tancada i es programarà conjuntament amb
els serveis socials municipals el seguiment específic de la persona usuària durant els
successius dies a través de la programació d’agendes i/o de visites de seguiment
específiques de la unitat mòbil i fins el tancament de les conseqüències (no
cronificades) de l’emergència.

d) De seguiment i atenció personal. Són aquelles trucades que tenen
l’objectiu de realitzar un seguiment de la persona usuària, ja sigui per comprovar el seu estat
físic i/o anímic, o per recordar cites, activitats o gestions. La finalitat és transmetre suport
emocional, confiança i acompanyament permanent.
El model d’atenció centrada en la persona en el qual s’ha de basar l’atenció que proporciona
el Servei Local de Teleassistència contempla diferents freqüències de seguiment telefònic
mínim, amb l’objectiu de mantenir contacte periòdic amb les persones usuàries, procurant que
aquest no resulti invasiu, sinó que promogui un envelliment actiu i afavoreixi l’autonomia de les
persones, intensificant-se amb aquelles persones amb especial vulnerabilitat. Per aquest
motiu, la periodicitat mínima de les trucades i visites s’estableix en funció del nivell de suport
valorat i del perfil de la persona usuària.
Nivell de suport bàsic: cada 60 dies naturals
Nivell de suport mitjà: cada 30 dies naturals
Nivell de suport alt: cada 10 dies naturals
Nivell de suport molt alt: segons el protocol de risc específic.
Aquesta serà la periodicitat mínima, tot i que per a les persones amb nivell de suport bàsic,
sempre que serveis socials ho indiqui es reduirà el temps fins a 40 dies, i es podrà fer amb un
nombre total de persones usuàries que no superi el 50% de les persones usuàries que
disposen d’aquest nivell bàsic. Aquest termini es podrà ampliar per requeriment de la persona
i/o de la seva família i escurçar de forma temporal a proposta dels ens locals, en cas de
persones amb un alt risc social o per la seva situació de salut.
En cas de no aconseguir la comunicació amb la persona usuària, es repetirà la trucada
durant els tres dies següents, en franges horàries diferents. Si persisteix la manca de
comunicació, s’haurà de procedir a contactar amb un familiar autoritzat per la persona
usuària per obtenir la informació necessària sobre la situació.
La tipologia de trucades de seguiment i atenció personal és la següent:


Trucades de seguiment general: Són les comunicacions establertes en els terminis
descrits en el present contracte i aquelles que es determinin excepcionals per l’alt risc
de la persona usuària i que es regiran per protocols específics, com per exemple, una
sospita de maltractaments, bé per realitzar el seguiment després d’una emergència o
bé per actualitzar les dades de la persona.
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Trucades de revalorització: són les comunicacions realitzades per determinar si ha
canviat la situació social i de salut de la persona usuària que poden implicar un canvi
en el nivell de suport o bé en la tipologia de servei, així com determinar alguna prestació
complementària per la seva situació de risc. Aquestes es realitzen cada sis mesos a
totes les persones usuàries del servei, tot i que podran ser substituïdes per visites
domiciliàries sempre que serveis socials ho demani, el personal d’intervenció
domiciliària ho detecti o en cas que s’observi un increment de la demanda de servei de
la persona usuària en un breu període de temps (dues o més activacions mensuals) o
que hagi registrat dues caigudes o més durant l’últim trimestre.



Trucades d’agenda, recordatoris o cortesia: Són les comunicacions realitzades per
notificar a la persona usuària una activitat concreta de forma esporàdica o amb la
periodicitat que es fixi, així com les trucades relacionades amb felicitacions d’aniversari
o amb dates o èpoques concretes de l’any com, per exemple, el Nadal.



Trucades extraordinàries de control: Són les comunicacions realitzades per fer un
seguiment de les persones usuàries del servei davant una situació meteorològica
extrema o d’altres esdeveniments al territori que puguin afectar la persona (fuites de
gas o d’altres tòxics, talls de subministrament elèctric massius, incendis, inundacions,
etc.). Generalment, aquesta tipologia de trucades venen determinades pels avisos del
Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Protecció Civil) que es fan a nivell
social.

5.2. Avisos automàtics produïts pel sistema
El centre d’atenció haurà de posar-se en contacte amb la persona usuària per avaries
tècniques en el sistema generades per:






Tall en la connexió del terminal a la xarxa elèctrica.
Restabliment de la connexió a la xarxa elèctrica.
Avís de bateria baixa del terminal.
Avís de bateria baixa de la unitat de control remot.
El centre d’atenció haurà de realitzar les comprovacions necessàries per restablir el
servei de forma immediata.

5.3. Intervencions domiciliàries
Visites domiciliàries
L’empresa contractada haurà realitzar al menys una visita domiciliària anual de seguiment a
les persones usuàries identificades amb un nivell de suport mitjà i alt, i les que siguin
necessàries a aquelles persones amb un nivell molt alt de suport, sense perjudici d’aquelles
que siguin necessàries per atendre una emergència o bé per realitzar un seguiment específic
i puntual. Per a les persones més grans de 80 anys amb un nivell de suport baix també caldrà
efectuar mínim una vista a l’any.
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Aquestes visites no exclouen la valoració contínua que l’empresa contractada haurà de fer per
conèixer si la situació de la persona canvia de manera que calgui una modificació en la
intensitat de servei que es proporciona.
En aquesta visita s’omplirà un informe de la situació de la persona que s’inclourà en el seu pla
d’atenció personalitzat. La informació recollida haurà de ser traspassada als ens locals
corresponents i estarà disponible a l’aplicació informàtica de gestió que disposi l’empresa
contractada per coordinar-se amb els ens locals. També es lliuraran els resultats agregats o
dades seuodnimitzades a Dipsalut, per a la seva explotació i avaluació.
Aquesta visita es realitzarà independentment de les visites que siguin necessàries per realitzar
l’alta en el servei i/o per la instal·lació de terminals i manteniment tècnic del servei.
Aquesta tipologia de visites de seguiment haurà de ser realitzada o supervisada per
un/a coordinador/a de zona.
Actuació de les Unitats mòbils
Les unitats mòbils conformen un recurs d’atenció a emergències socials i tècniques de
forma presencial, amb atenció diürna tots els dies de la setmana.
Aquest recurs està format per un conjunt de mitjans humans i materials, amb caràcter mòbil,
que complementen els serveis prestats des del centre d’atenció a través de la intervenció
presencial en el domicili amb l’objecte de realitzar actuacions socials de primera resposta,
seguiment de les persones usuàries o en casos necessaris intervencions tecnològiques
bàsiques.
Les unitats mòbils garantiran una sèrie de prestacions prioritàries en el marc del servei, i
d’altres que seran complementàries o secundàries i excepcionals.
Les funcions prioritàries de les unitats mòbils són:
 Intervenir directament davant d’emergències de caire social derivades, per exemple, d’un
intent de robatori, una sospita de maltractaments, un accident o sinistre a la llar. En aquests
casos, des del centre d’atenció es mobilitzarà la unitat mòbil al domicili de la persona
usuària i, si s’estima oportú, de forma complementària es mobilitzaran les persones de
contacte de la persona usuària i els recursos d’atenció a emergències de la comunitat.
Per a les persones usuàries amb falta de xarxa social també es podran activar les unitats
mòbils quan hi hagi problemàtiques socials o sanitàries o quan la persona truqui al Centre
d’Atenció i ho demani perquè no pot realitzar una tasca en el seu domicili i no compta amb
el suport d’altres professionals (com el servei d’atenció domiciliària…) o familiar.


Aixecament de caigudes produïdes al domicili. En aquests casos, des del centre d’atenció
es mobilitzarà la unitat mòbil al domicili de la persona usuària i s’abandonarà quan hi hagi
una certesa absoluta que la persona torna a estar en una situació normalitzada i no hi ha
motius que facin sospitar d’alguna conseqüència sobre la salut de la persona.


Donar suport a les emergències sanitàries detectades des del centre d’atenció per la
unitat mòbil quan arriba al domicili de la persona.
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Custòdia de claus. La unitat mòbil realitzarà la custòdia de les claus d’aquelles
persones en situacions d’extrema soledat i fragilitat en aquells municipis on no hi hagi
acords de custòdia.
Mobilització de claus. La unitat mòbil realitzarà gestions en la recollida i/o mobilització
de les claus de domicilis de persones usuàries dels municipis que les tinguin en
custòdia.
Seguiment personalitzat de l’estat de persones identificades en situació de risc.
Aquests casos seran acordats amb els serveis socials municipals.
Companyia i suport en casos específics.
Intervencions tècniques bàsiques relacionades amb el manteniment de la unitat de
teleassistència i els seus complements.

Aquestes unitats mòbils atenen, segons el temps de resposta requerit, emergències,
contingències o activitat programada.
Les emergències son situacions on la salut i el benestar de la persona poder estar, de forma
real o potencial, en perill. Aquestes requeriran la mobilització immediata en un temps de 40
minuts com a màxim.
Les contingències són situacions on es requereix la intervenció però la persona no està en
risc, com per exemple, l’atenció i/o l’assessorament per problemes socials, el suport a les
activitats de la vida diària, el suport urgent a la gestió de casos, les urgències d’instal·lació i/o
connexió, el manteniment correctiu urgent de l’equipament o la tramitació urgent de la custòdia
de claus, entre d’altres.
L’activitat programada és el servei que es desenvolupa tal i com descriuen els presents plecs.
L’empresa contractada haurà de proveir com a mínim 5 unitats mòbils (vehicles) amb els
recursos necessaris i suficients (humans, materials i tècnics) que realitzaran intervencions als
ens locals de les comarques gironines de les quals:




4 unitats mòbils seran de primera resposta i tindran la finalitat d’atendre emergències o
contingències, i també podran fer activitat programada segons les necessitats puntuals
del servei, tot i que la seva funció és primordialment reactiva. Aquestes necessiten una
base territorial, ubicació la qual serà proposada per Dipsalut i amb l’acord de cadascun
dels ens locals. Aquestes bases tindran la finalitat de ser el lloc d’estacionament i de
canvis de torns dels i de les professionals.
1 unitat mòbil serà de segona resposta i tindrà la finalitat de realitzar activitat
programada i, eventualment, atendran contingències.

D’acord amb una de les condicions especials d’execució indicades en el plec de clàusules
administratives particulars del contracte, dos dels vehicles hauran de disposar del distintiu ECO
o zero.
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Amb posterioritat a l’adjudicació del procediment de contractació per a la prestació del Servei
Local de Teleassistència, Dipsalut aprovarà un conveni tipus que regirà les condicions relatives
a les bases territorials, com poden ser: espai d’aparcament, distintius per circular en zones de
trànsit restringit, etc. Aquest conveni tipus servirà de base per a la signatura dels convenis
específics amb els ajuntaments que les acullin.
Les 5 Unitats Mòbils hauran d’efectuar un mínim de 18.330 hores anuals, que es recolliran a
través d’un pla operatiu d’atenció a emergències en el territori. Una Unitat mòbil no podrà estar
inoperativa durant més d’una setmana, per tan caldrà preveure un sistema de suplències
durant les vacances, baixes o altres tipus absències del personal referent.
5.4 Modificació dels nivells de suport i canvis en la tipologia de persona usuària.
El Servei Local de Teleassistència en aquest moment atén majoritàriament a persones més
grans de 80 anys, concretament són persones usuàries del servei que tenen entre 80 i 85 anys
el 22’12% del total de persones ateses i més grans de 85 anys el 56’06% de les persones
usuàries. Considerant només aquests factors d’edat, és habitual que hi hagi canvis en les
situacions de les persones usuàries durant el temps de permanència en el servei, fet que pot
implicar modificacions dels nivells de suport amb l’objectiu d’adaptar, en tot moment, la
intensitat del servei a les necessitats que es van produint. Alhora i intervenen altres factors a
tenir en compte en la determinació de la intensitat del suport que es podran treballar
col·laborativament entre l’empresa proveïdora, serveis socials i Dipsalut.
En aquest sentit, el model d’atenció centrada en la persona del Servei Local de
Teleassistència ha de permetre revisar de forma periòdica la situació de la persona usuària i
anar adaptant el seu pla d’atenció personalitzat.
Durant el procés de prestació del servei de teleassistència, a més dels seguiments mínims
telefònics, trucades/visites de revalorització i visites domiciliàries recollides en el present plec,
l’empresa contractada haurà de procedir a modificar la situació de la persona usuària i/o de
l’entorn de convivència quan es donin els següents supòsits:
Defunció de la persona usuària quan conviu amb d’altra persona usuària del servei L’empresa
haurà de revalorar la persona o persones que resten al domicili per conèixer si aquesta pèrdua
repercuteix en el nivell de suport que requereixen.
Defunció del titular del servei. L’empresa haurà de donar de baixa a la persona titular del servei.
Es poden donar les següents situacions:



Si hi ha una persona cotitular al domicili, automàticament es donarà d’alta com
a titular.
Si hi ha una persona usuària al domicili que no pot fer ús del servei per sí mateixa,
s’haurà d’estudiar el cas amb els serveis socials municipals per valorar si pot trobar-se
una altra persona titular al domicili i, en cas contrari, donar de baixa definitiva la persona
cotitular.

Empitjorament de l’estat de salut o situació social de la persona L’empresa haurà de proposar
canviar les prestacions i/o tecnologia complementària de la persona usuària si detecta que
aquesta necessita una intensitat diferent a quan va ser donada d’alta en el servei.
28

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa

Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PPT plec prescripcions tècniques
licitació servei teleassistencia

SIGNATURES

ALTRES DADES

El document ha estat signat per :
1.- Cap de la unitat d'Acció Social - Govern de DIPSALUT.Signat 26/05/2021 14:34

Codi per a validació: ZWTNE-JERP4-FKXK2
Data d'emissió: 2 de junio de 2021 a les 10:24:10
Pàgina 29 de 71

ESTAT

APROVAT
26/05/2021 14:34

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359121 ZWTNE-JERP4-FKXK2 8009BED2368C10BD8FDDE9057C4F8A70E6E142A0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

L’empresa contractada haurà d’informar mensualment els serveis socials municipals dels
canvis detectats en la situació de les persones usuàries del municipi. En cas que siguin els
serveis socials municipals els que detectin la necessitat de modificar el tipus de suport que
s’està donant des del servei i/o alguna dada de la persona usuària que hagi de ser modificada,
aquesta serà comunicada a través de l’aplicació informàtica de gestió que posi a disposició
l’empresa contractada o en les reunions periòdiques de coordinació amb serveis socials.
5.4.1. Baixa temporal del servei
Es considerarà la suspensió temporal del servei quan hi hagi una absència temporal de la
persona usuària del domicili durant un període limitat que serà com a màxim de 3 mesos o un
termini amb una data de retorn concreta.
En el procés de suspensió temporal del servei, l'empresa contractada haurà de tenir en compte
que:
La comunicació de la baixa temporal podrà arribar a l'empresa per diferents vies:










La persona usuària o els seus familiars ho comuniquen directament al CAT
mitjançant el terminal. Serà suficient la comunicació via telèfon. Aquesta trucada
interromp temporalment la prestació del servei. Aquesta informació quedarà
registrada a l’aplicació de gestió.
Els serveis socials comuniquen a l'empresa l'absència temporal de la persona.
En aquest cas la comunicació es realitzarà a través de la plataforma de gestió.
Des del Centre d’atenció es detecta l’absència de la persona usuària mitjançant
les trucades de seguiment periòdiques.

Els serveis socials municipals disposaran d'informació de les persones usuàries que
han cursat suspensió mensualment, la data i el motiu de l'absència.
Es farà un seguiment específic de les persones en situació de suspensió temporal
per tenir un control sobre si s'ha de reactivar el servei una vegada finalitzat el període
o bé si ha esdevingut una baixa definitiva.
Serà suficient la comunicació telefònica per interrompre temporalment la prestació
del servei i la facturació durant el període d’absència.

En aquests casos, es valorarà si cal o no retirar el terminal del domicili per al seu manteniment
tècnic i/o per a la seva substitució tecnològica en cas que l’aparell hagi quedat tecnològicament
desfasat. Si calgués la retirada, l'empresa es desplaçarà al domicili de la persona i es signarà
un informe d'intervenció tècnica, que s'arxivarà al expedient.
La suspensió temporal es coordinarà amb la mobilitat territorial si així ho sol·licita l’usuari i/o
serveis socials.
Les professionals de serveis socials municipals disposaran mensualment d’informació de les
persones usuàries que han cursat baixa temporal, amb la data i el motiu de l’absència.
Es farà un seguiment específic de les persones en situació de baixa temporal per tenir un
control sobre si cal reactivar el servei una vegada finalitzat el període o bé si ha d’esdevenir
una baixa definitiva.
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La represa del servei s'ha de comunicar telefònicament al CAT, com a mínim 72 hores abans
per part de la persona usuària, els seus familiars, o els serveis socials municipals.
Si s'ha procedit a la retirada del terminal, la reinstal·lació es farà en un període nosuperior a
48 hores.
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5.4.2 Baixa definitiva del servei
Els motius per sol·licitar una baixa definitiva en el servei són els següents:


Defunció de la persona usuària.



Ingrés en un centre residencial.



Absència temporal de llarga durada (> 3 mesos) del domicili habitual.



Incapacitació per utilitzar el servei d'una forma òptima o modificació de
circumstàncies que varen motivar l'alta en el servei.
Trasllat de domicili que causi una baixa en el Padró Municipal d'Habitants d'un
municipi de la demarcació de Girona, que impliqui un canvi en l’àrea bàsica de
serveis socials que li correspon (podran efectuar-se trasllats entre municipis menors
de 20.000 habitants dins una mateixa comarca sense que impliqui la consideració de
baixa del servei).
Manifestació expressa de la persona usuària o dels familiars autoritzats.





En el procés de baixa definitiva en el servei, l'empresa contractada haurà de tenir en compte
que la sol·licitud de baixa definitiva podrà ser notificada per diferents vies:





La persona usuària o els seus familiars comuniquen directament al CAT mitjançant
el terminal o trucada telefònica.
Des del CAT es detecta l'absència de la persona usuària mitjançant les trucades de
seguiment periòdiques i s’ha comunicat i contrastat aquesta informació ambels
serveis socials de referència.
Els Serveis Socials municipals comuniquen a l'empresa la baixa definitiva de la
persona.

Un cop rebuda la sol·licitud de baixa, si aquesta no procedeix de serveis socials, l'empresa
ho notificarà a serveis socials sol·licitant la baixa definitiva i sol·licitant que la confirmació de
la baixa s’haurà de donar en un màxim de 10 dies. En aquest moment, la baixa definitiva es
farà efectiva. No es podrà realitzar cap baixa definitiva sense l’autorització expressa dels
Serveis Socials corresponents, que hauran de tenir tota la informació necessària per realitzar
el dictamen que estimin oportú.
Aquesta comunicació es realitzarà mitjançant l’aplicació de gestió. La facturació del terminal
cessarà com a màxim a les 12 h següents de la comunicació de serveis socials.
L'empresa, en un màxim de 30 dies, procedirà a retirar el terminal del domicili, signantun
document d'intervenció tècnica que serà el comprovant de la retirada.
En l’informe mensual de servei, els Serveis socials municipals disposaran d'informacióde
30

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa

Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PPT plec prescripcions tècniques
licitació servei teleassistencia

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: ZWTNE-JERP4-FKXK2
Data d'emissió: 2 de junio de 2021 a les 10:24:10
Pàgina 31 de 71

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Cap de la unitat d'Acció Social - Govern de DIPSALUT.Signat 26/05/2021 14:34

APROVAT
26/05/2021 14:34
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5.5 RECURSOS NECESSARIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
Per a la provisió del Servei Local de Teleassistència l’empresa contractada haurà de disposar
dels recursos materials i tecnològics bàsics, d’acord amb les condicions tècniques que es
descriuen en aquest plec:






Unitats domiciliàries de teleassistència: terminal domiciliari i unitat de control remot
(UCR)
Dispositius perifèrics de seguretat associats a la tecnologia domiciliària
Dispositius per a la prestació del servei fora del domicili: teleassistència mòbil.
Centre d’Atenció
Unitats mòbils.

En termes generals i respecte a la gestió d’aquests recursos, caldrà un sistema de gestió
de l’equipament tècnic que asseguri el bon funcionament del servei i el manteniment
preventiu i correctiu dels recursos materials i tecnològics esmentats. Un estoc
d’equipament tecnològic que permeti la reposició immediata en els casos necessaris i
d’acord amb els termes especificats en l’Annex I: característiques tècniques dels recursos
materials i tecnològics. La reparació i substitució de terminals instal·lats en els domicilis es
durà a terme d’acord amb el que es concreta en el mateix annex.
L’empresa proveïdora haurà de presentar un pla de digitalització del Servei Local de
Teleassistència que impliqui la substitució del 35%, com a mínim i del 75% com a màxim,
dels equipaments instal·lats en les llars i la integració als sistemes d’informació del servei
que sigui necessària, garantint sempre l’estabilitat del servei. Aquests nous dispositius així
com els requeriments bàsics per a la digitalització hauran de ser acordats amb cada
persona beneficiària del servei, mantenint la modalitat analògica per totes les persones que
així ho prefereixin.
L’empresa proveïdora haurà de presentar les possibles millores tecnològiques d’ innovació
relativa als equipaments tecnològics que puguin aparèixer en el mercat durant l’execució
del contracte, així com la proposta de proves de valoració per a la implantació d’aquestes
millores en terminals, unitats de control remot i/o dispositius perifèrics complementaris,
sense que els preus unitaris ofertats es vegin modificats.
Caldrà que l’empresa adjudicatària faciliti a les persones usuàries una guia d’ús dels
dispositius que tingui associats al seu pla d’atenció personalitzada.
Pel que fa a les alarmes d’atenció immediata, les comunicacions sense fil amb el terminal
domiciliari hauran d’utilitzar el rang de freqüència harmonitzat de teleassistència. Aquesta
informació detallada sobre rangs de freqüència, potència i cicle de treball es pot consultar al
Cuadro
Nacional
de
Atribución
de
Frecuencias,
CNAF
disponible
a
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-4845. La potència i el cicle de treball de
l’emissor no han de superar els límits establerts.
Caldrà preveure sistemes de teleassistència adaptada especialment:
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Per aquelles persones usuàries que no pugin fer ús de la comunicació oral, ja sigui en
l’expressió o en la recepció de missatges, l’empresa contractada ha de facilitar
dispositius que assegurin la via de comunicació més adequada a les seves
característiques, d’entre les següents:
a) Comunicació via text
b) Comunicació augmentativa i alternativa. Els sistemes augmentatius de comunicació
complementen el llenguatge oral el qual, per sí sol, no és suficient per establir una
comunicació efectiva amb l’entorn. Els sistemes alternatius de comunicació
substitueixen el llenguatge oral quan aquest no és comprensible o està absent. Un
exemple de comunicació augmentativa i alternativa combina l’ús de text amb imatges
(pictogrames, fotos...).
c) Llengua de signes mitjançant videocomunicació. Pot incloure un servei
d’intermediació per als professionals del centre d’atenció que no siguin persones
usuàries de llengua de signes, que podrà ser proporcionat directament pel centre
d’atenció o a través de tercers.
En aquests tres casos s’ha de permetre la transmissió simultània de veu.



Per aquelles persones que tinguin limitació de mobilitat en els membres superiors,
l’alarma ha de poder ser activada mitjançant un producte de suport adequat a les
necessitats de la persona usuària. Existeixen productes de suport que permeten a una
persona amb mobilitat reduïda en els membres superiors activar una funció, com ara
els polsadors de galta, polsadors que presenten una gran superfície de contacte,
polsadors de peu, o reconeixedors de veu, entre d’altres. L’empresa proveïdora caldrà
que posi a l’abast aquests mecanismes sempre que sigui necessari i sense cap
sobrecost per a Dipsalut.

Les característiques tècniques específiques dels recursos materials i tecnològics queden
recollides de forma detallada a l’Annex I. Característiques tècniques dels recursos materials i
tecnològics del present Plec.

5.5.1 Unitat domiciliària de teleassistència
La unitat domiciliària està formada pels dispositius bàsics que s’instal·len al domicili de la
persona usuària i que permeten la comunicació amb el centre d’atenció.
La unitat domiciliària de teleassistència està constituïda per dos components:


Terminal domiciliari de teleassistència amb un mínim de dos botons: botó d’alarma i
botó de cancel·lació d’alarma. Haurà de tenir leds avisadors de trucada i d’incidències
tècniques. Aquest terminal es podrà connectar amb el centre d’atenció a través de la
línia telefònica fixa, mòbil o a través d’altres mitjans compatibles. Els terminals
instal·lats a les llars han d’incorporar una identificació amb el logotip corporatiu de
Dipsalut o la marca del Servei Local de Teleassistència a comarques gironines i un
número de telèfon d’atenció gratuïta per a les persones usuàries al qual puguin dirigirse en cas d’averies i/o talls en la línia elèctrica o telefònica que impliquin una incidència
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Unitat de control remot (UCR) que tindrà la finalitat d’emetre el senyal codificat via ràdio
des de qualsevol punt del domicili. Haurà de disposar d’un element de subjecció en
modalitat de polsera o penjoll, essent necessària la incorporació d’una adaptació per
evitar escanyaments. Aquest haurà de tenir un radi d’acció suficient per garantir una
cobertura de al menys 50 metres de radi a l’interior dels habitatges. Aquest component
també haurà de comptar amb una versió adaptada per a persones amb dificultats de
mobilitat a les extremitats superiors. Així mateix, aquesta UCR podrà tenir integrada la
funció de detecció de caigudes. Es reemplaçarà per una polsera sempre que quedi
argumentat per la situació de necessitat i idoneïtat.

En el cas de persones amb dificultats de comunicació, l’empresa contractada haurà de posar
a la seva disposició un terminal domiciliari adaptat. A data 31/12/2021 el Servei Local de
Teleassistència tindrà aproximadament 20 dispositius adaptats a aquesta necessitat. Durant
la vigència del contracte es proveïrà del nombre de dispositius adaptats a dificultats de
comunicació que siguin necessaris sense un sobrecost per a Dipsalut. La valoració de
necessitat vindrà determinada per l’ens local.
Tots els terminals i les UCR han de complir amb la normativa estatal i europea en vigor. En
general, s’exigeix que:
 Compleixi la Directiva 2014/53/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril
de 2014 relativa a l’harmonització de les legislacions dels estats membres sobre la
comercialització d’equips radioelèctrics que estableix un marc regulador per a la
comercialització i la posada en servei a la Unió Europea d’equips radioelèctrics.
 Atengui les especificacions tècniques dels equips a utilitzar en els serveis de valor afegit
de telecomandament, telemèdia, telealarma i telesenyalització, tal i com especifica la
Direcció General de Telecomunicacions on s’exigeix el rang de freqüències compreses
entre 869.20 i 869.25 Mhz d’acord amb la CEPT/ERC/REC [70-03]. Els senyals entre
el terminal i la UCR o els dispositius, han d’utilitzar un senyal de radiofreqüències d’una
banda absent d’interferències.
 Tingui la compatibilitat electromagnètica (EMC) del dispositiu de terminal i UCR
marcada per la normativa europea en vigor.
 La UCR ha de ser hermètica a l’aigua i complir els requisits exigits per al nivell
d’estanqueïtat IP67.
 En general, la tecnologia i dispositius associats al servei han de complir amb la família
de normes europees EN 50134 ‘Social alarm systems’.
Les característiques generals de l’equipament tecnològic utilitzat per a la prestació del
servei hauran de:




Complir amb els requisits exigits per la normativa vigent descrita anteriorment.
Acceptar la connexió de diferents perifèrics, com els dispositius de seguretat, en funció
de les necessitats i la voluntat de la persona usuària.
Detectar diferents estats anòmals del sistema en el domicili de la persona usuària, com
a mínim: tall en la connexió del terminal amb la xarxa elèctrica, restabliment de la
connexió a la xarxa elèctrica, baixa càrrega de les bateries del terminal, baixa càrrega
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de la bateria de la UCR i absència de connexió a la xarxa elèctrica.
Realitzar de forma automàtica i silenciosa la comprovació del funcionament del terminal
de la persona usuària i la connectivitat de la línia telefònica amb la periodicitat establerta
al present plec.
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5.5.2.Dispositius perifèrics de seguretat associats a la tecnologia domiciliària
L'empresa contractada haurà de proveïr de dispositius perifèrics de seguretat en aquells casos
on s'identifiquin potencials riscos de la persona usuària relacionats amb la seva salut o a la
seva llar, que fan necessari el reforç del terminal de teleassistència amb altres suports
tecnològics amb la finalitat d'aportar més seguretat a la persona i al seu entorn familiar.
La identificació dels riscos així com la proposta d'assignació dels dispositius, s’emmarca en el
model d’atenció centrada en la persona del Servei Local de Teleassistència i haurà de venir
determinada per la valoració que es realitza al domicili de la persona, o a petició de serveis
socials, per a la incorporació en el pla d’atenció personalitzada. Els serveis socials també
proposaran l’assignació d’aquests dispositius d’acord amb els criteris que els facilitarà Dipsalut
i informaran a l’empresa contractada sempre que detectin riscos potencials per a les persones
usuàries encara que els faltin confirmació, per tal que les professionals del Servei s’encarreguin
d’avaluar-los.
Els dispositius perifèrics tenen l'objectiu d'incrementar la seguretat de la persona en la seva
llar i per tant, també del seu entorn familiar, en definitiva vetllar per al benestar de la
persona, enviant una alarma al CAT si es detectés una emergència d'aquestes
característiques. Aquestes alarmes emeses des d'un detector hauran d'enviar un codi que
permeti identificar el tipus de dispositiu que origina la trucada des del CAT.
Amb data 1 de gener de 2022 al iniciar el contracte l’empresa proveïdora haurà de posar a
disposició del Servei Local de Teleassistència a comarques gironines, en els termes següents
de tipologia i nombre:
Dispositius per detectar riscos potencials a la llar


Detectors de foc/fum: Són dispositius per detectar la presència de fums procedents
d'un incendi. Estan indicats per a llars que disposen d'aparells susceptibles de provocar
foc, tant si són elèctrics com si no (cuina de gas, braser elèctric o de carbó, etc.) i a
més són persones que pateixen freqüents pèrdues de memòria, tenen una limitació
visual o olfactiva o han sofert algun incident relacionat. Inclourà la detecció de CO2.



Detectors de qas/ monòxid de carboni: Són dispositius per detectar fuites a la llar de
gasos com el butà, propà, gas natural i gas ciutat. Estan indicats per a llars que utilitzen
com a combustibles, aquells que presenten riscos de fuites i són persones que pateixen
freqüents pèrdues de memòria, tenen una limitació visual o olfactiva o han sofert algun
incident relacionat.

Dispositius per a detectar riscos potencials per a la salut de la persona:


Detectors de mobilitat/passivitat: Son dispositius per controlar l'activitat i/o la inactivitat
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de la persona, per exemple, els detectors d'obertura de portes. El dispositiu alerta d'un
incompliment de certa rutina diària d'aquesta persona que pot estar relacionada amb
una situació de risc, per la qual cosa es programa el dispositiu, per exemple si s’instal·la
a la nevera, controla la no obertura en més de 12 hores.
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Detectors de caigudes: Són dispositius per detectar la caiguda d'una persona usuària.
Estan indicats per persones amb un riscos o historials de caigudes freqüents.

Els dispositius hauran de complir un pla de revisió periòdica per tècnics/ques
especialitzats/des en un període màxim d'un any entre revisions.
A més, els dispositius que depenguin de bateries per al seu funcionament hauran de
tenir activa la funció d'emissió de trucada tècnica de baixa bateria amb la codificació
adequada per a la seva identificació pel CAT.
L'empresa contractada haurà de proveir dels dispositius de seguretat que estiguin operatius
en el moment de la contractació, que com a mínim seran:
Tipologia de Dispositius per detectar riscos
dispositius
potencials a la llar
Subtipus

Nombre
de
detectors

Detectors
gas

520

de

Detectors
foc/fum

de

Monòxid
carboni

de

410

Dispositius detecció riscos per
detectar riscos potencials de salut
Detectors
mobilitat/
passivitat

300

de

Detectors
caigudes

de

20

El ritme de creixement en dispositius de seguretat al llarg de la vigència del contracte
s’establirà en base a les necessitats de les persones usuàries, per part de l’empresa caldrà
disposar dels diversos dispositius per poder atendre les possibles necessitats de les
persones usuàries. Les propostes presentades hauran de considerar com a mínim els sis
tipus de dispositius diferents que consten en la taula anterior.
En el moment d’inici del contracte les persones usuàries del servei local de teleassistència
disposen de dispositius perifèrics en un 13’41 % de les llars ateses.
S’entén que aquestes dades són orientatives i aproximades i que finalment l’evolució de la
tecnologia i l’atenció personalitzada és el que cal prioritzar en el moment de fer les
instal·lacions.

Teleassistència adaptada.
El servei de teleassistència haurà de contemplar adaptacions específiques per a persones
amb dificultats auditives o d’expressió oral.
L’empresa d’acord amb el pla d’atenció individualitzada haurà de proveir els dispositius
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necessaris perquè aquestes persones puguin gaudir del servei amb el mateix grau de
seguretat que les altres. En el moment d’inici del contracte el servei utilitza un sistema de
pictogrames per a les persones amb dificultats d’expressió o d’audició severes. Les
propostes tecnològiques hauran d’incorporar requisits d’accessibilitat universal, per tal
d’ampliar el servei a les persones amb discapacitat o amb necessitats específiques.
Per tal d’assolir aquesta accessibilitat universal es podran plantejar laboratoris per a l’anàlisi
de les solucions tecnològiques vinculades a necessitats específiques.
5.5.3. Dispositius per a la prestació del servei fora de la llar: teleassistència mòbil
El TAM és una modalitat de servei que es presta fora del domicili mitjançant un terminal ique
garanteix el contacte des de qualsevol punt geogràfic que tingui cobertura de telefonia mòbil
amb el CAT les 24 hores i els 365 dies de l’any dins de la demarcació de Girona. Aquest
terminal haurà de disposar de sistema GPS amb connexió amb la central d’atenció.
La teleassistència mòbil té l’objectiu d'afavorir l’autonomia personal oferint seguretatfora
de la llar a persones amb riscos de salut o caigudes i que viuen aïllades, especialment en
entorns rurals, o amb manca de xarxa social i/o familiar.
La prestació consisteix en l’atenció des del CAT, la mobilització dels recursos d’emergència
i/o contactes de la persona usuària; quedant exempta la mobilització del recurs de la Unitat
Mòbil en espais públics, ja que l’atenció a emergències fora de llar és competència dels
cossos de seguretat i emergència corresponents. La resta de serveis associats a la
teleassistència domiciliaria es presten dins de la llar amb els complements tecnològics
específics per aquesta prestació.
L'empresa contractada haurà de proveir dels dispositius de seguretat que estiguin operatius
en el moment de la contractació, que com a màxim seran 51 dispositius actius que
signifiquen aproximadament el 0’60% de les persones usuàries del servei.
S’entén que aquestes dades són orientatives i aproximades i que finalment l’evolució de la
tecnologia i l’atenció personalitzada és el que cal prioritzar en el moment de definir el
nombre necessari.
Opcionalment l’empresa podrà oferir el disseny d’una APP que pugui complementar aquests
serveis en cas d’usuaris amb alta autonomia i capacitat d’ús de les TIC. AquestaAPP haurà
d’estar disponible com a mínim per sistemes Android i iOS.
Les característiques i requeriments d'aquesta modalitat de servei es detallen a l'Annex 1.
Característiques tècniques dels recursos materials i tecnològics del present Plec.
5.5.4 Centre d’atenció
L'empresa haurà de disposar d'un Centre d’Atenció Telefònica (CAT) que doni cobertura al
Servei Local de Teleassistència. La funció del CAT és la recepció i l’emissió de les
comunicacions i avisos enviats des dels equipaments instal·lats en els domicilis de les
persones usuàries (Terminal, UCR, dispositius de seguretat, teleassistència adaptada,
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El CAT haurà de disposar de la tecnologia (software de gestió de servei, hardware, servidors,
etc.) amb capacitat suficient per processar les comunicacions i avisos adequadament i
proporcionar als operadors la informació sobre el dispositiu que les genera.
El CAT proposat, així com els plans de contingència, podran ser auditats per entitats
especialitzades si així ho requereix Dipsalut, una vegada signat el contracte. L'empresa
contractista haurà de facilitar tota la informació necessària que li sigui requerida en aquests
processos.
La tecnologia que doni suport ha d’estar dimensionada per a la prestació del servei i en
funció de les persones usuàries. Aquest dimensionament inclou un nombre suficient i tipus
adequat de canals de comunicació per a la prestació del servei. L’empresa haurà d’informar
semestralment del nombre total d’usuaris que s’atenen des del CAT, de les incidències
esdevingudes l’últim semestre i si s’escau les mesures desplegades per evitar-les.
L'empresa contractada haurà de tenir almenys:


Un CAT principal.



Un CAT de suport, que garanteixi l’operativitat tècnica en cas d’emergència i s’ubiqui
en un altre edifici al CAT principal. Aquest centre i els seus elements tècnics serviran
de còpia de seguretat i recolzament i garantiran la continuïtat i atenció del 100% del
servei en cas de contingència des del propi centre o des d'un remot. Aquests centre/s
hauran de pertànyer a la mateixa empresa contractada. En cas d’emergència
s’autoritza que el sistema només pugui operar en llengua castellana.
Ambdós Centres, disposaran de Sistemes Ininterromputs d'Alimentació Elèctrica que
garanteixin el correcte funcionament dels CAT en cas de tall de subministrament
elèctric general. Aquests sistemes hauran de suportar com a mínim l'equipament dels
CAT (inclosa la il·luminació).





El CAT haurà de tenir accessibles un nombre suficient de línies telefòniques pera
la prestació del servei i s’haurà de disposar com a mínim d'un backup de les línies
telefòniques destinades per rebre i emetre les trucades del servei.



La tecnologia que dona suport al centre d’atenció haurà de permetre realitzar
transferències o multiconferències de les comunicacions rebudes. Aquesta funció té
l’objectiu d’habilitar la col·laboració amb altres agents externs com són els serveis
d’atenció a emergències de la comunitat.



Les sales tècniques on s’ubica l’equipament tecnològic dels centres d’atenció hauran
de disposar d’un sistema de climatització principal i altre de backup que garanteixi el
total funcionalment dels equips.
Tots els Centres d'atenció, tant el principal com els de suport hauran de disposar d'un
sistema de gravació per a totes les trucades telefòniques rebudes i emeses.



Les característiques i els requeriments tecnològics del CAT apareixen ampliades a l'Annex.
Caldrà que hi hagi un Centre d’Atenció a Girona ciutat o comarques gironines atès que un
centre d’atenció local determina els temps de reacció i ofereix una atenció més eficient. Aquest
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Incidència tecnològica
En cas d’incidència tecnologia que posi en risc el funcionament ordinari del CAT s’enviarà, en
un termini màxim de 2 h d’ocorreguda la incidència, un correu electrònic al responsable del
servei de Dipsalut i a cadascuns dels referents dels ens locals perquè en tinguin constància.
S’enviarà un altre correu immediatament després del restabliment ordinari del servei.
A les 24 hores posteriors a la resolució de la incidència, l’empresa emetrà un informe detallat
(amb detall horari) de les intervencions realitzades i què hagin permès garantir la continuïtat
en la prestació del servei en com a mínim l’entrada de trucades. Aquest informe serà enviat a
Dipsalut.
5.5.5 Gestió dels mitjans tècnics
En termes generals, i respecte a la gestió d'aquests recursos, I'empresa contractada haurà de
garantir:
1. Un sistema de gestió de I'equipament tècnic que asseguri el creixement del servei i
el manteniment preventiu i correctiu dels recursos materials i tecnològics esmentats.
2. La disposició d'un estoc d'equipament tecnològic que permeti la reposició immediataen
els casos que s'estimi necessària en els termes especificats a l'Annex 1.
Característiques tècniques dels recursos materials i tecnològics.
3. La reparació i substitució de terminals instal·lats en els domicilis en els termes detallats
a l'Annex, característiques tècniques dels recursos materials i tecnològics.
4. La informació a Dipsalut de les possibles millores tecnològiques o la innovació relativa
a I'equipament tecnològic que pugui aparèixer en el mercat, així com la proposta de
proves de valoració per a la implantació d'aquestes millores en terminals, unitats de
control remot i/o dispositius perifèrics o complementaris

5.5.5.1 Sistemes d’informació per a la gestió del servei: per
L'empresa contractada haurà de disposar d'una aplicació informàtica de gestió tipus plataforma
web que garanteixi la comunicació bidireccional entre els professionals de I'empresa i els ens
locals amb la finalitat de poder gestionar I’activitat del servei des de cadascun deis serveis
socials municipals.
Aquesta eina ha de permetre l’intercanvi àgil, transparent i segur de la informaciórelacionada
amb el servei i les persones usuàries del mateix de forma que es garanteixi la coordinació
entre els ens locals i I'empresa contractada.
Les funcionalitats mínimes que s'han de poder portar a terme a través d'aquesta plataforma
són:


Oferir informació sobre dades de les persones usuàries i sobre les prestacions que
38

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa

Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PPT plec prescripcions tècniques
licitació servei teleassistencia

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: ZWTNE-JERP4-FKXK2
Data d'emissió: 2 de junio de 2021 a les 10:24:10
Pàgina 39 de 71

El document ha estat signat per :
1.- Cap de la unitat d'Acció Social - Govern de DIPSALUT.Signat 26/05/2021 14:34

ESTAT

APROVAT
26/05/2021 14:34

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359121 ZWTNE-JERP4-FKXK2 8009BED2368C10BD8FDDE9057C4F8A70E6E142A0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

reben en el marc del servei.


Tramitar altes, baixes i suspensions temporals amb les corresponents valoracions
realitzades pels ens locals. Els referents designats pels municipis podran introduir en
la plataforma les dades relatives a I'alta, baixa i suspensió temporal del servei.



Oferir informació ordinària i extraordinària de I'activitat del servei a cadascun dels
municipis i amb la possibilitat de realitzar filtres relacionats amb:
 Baixes al servei i baixes en tràmit


Canvis en la tipologia de persona usuària.



Suspensions temporals.



Canvis de domicili.



Altes per reinici.




Nombre de trucades (emeses i rebudes) segons diferents filtres (persones usuàries,
període temporal, població, tipologia de persona usuària, tipologia de trucades, etc.).
Urgències ateses,



Intervencions domiciliaries (visites d'alta, seguiment urgència),



Comunicació bidireccional d’incidències.



Identificacions de riscos específics com sospites de maltractaments o suïcidi, entre
d’altres categories que requereixen un seguiment particular



Accés i descarrega d'informes i memòries del servei, en el format que indiqui Dipsalut.
En concret, cadascun dels municipis disposarà de:
Informe mensual i memòria anual del servei per ens local participant del projecte iper
municipi.




Altres informes, estudis o enquestes que realitzi I'empresa contractada a proposta
de Dipsalut en el marc del objecte del contracte.

La informació i dades que han de recollir aquests informes es facilitaran a l’inici del
contracte per Dipsalut.
Aquesta eina haurà de:
1. Comptar amb les oportunes mesures d'índole tècnica i organitzativa que garanteixin
la seguretat de la informació, segons allò establert en aquest plec i el plec de
clàusules administratives particulars d’acord amb la legislació vigent en matèria de
protecció de dades.
2. Permetre la navegació des d’ordinadors i dispositius mòbils (telèfons i/o tauletes)
3. Estar sotmesa a les oportunes inspeccions, controls i auditories de seguretat dela
informació.
4. L’aplicació estarà realitzada íntegrament i s’obrirà per defecte en llengua catalana i
opcionalment l’usuari podrà escollir la llengua castellana. Les dades que mostri
l’aplicació i siguin entrades per l’empresa hauran d’estar en consonància amb la
llengua que es mostri. La informació a disposició dels Ens Locals serà en llengua
catalana (per exemple els informes d’atenció individualitzada) a no ser que l’ens local
indiqui el contrari
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L’ empresa adjudicatària (en el cas que no sigui l’actual proveïdora) haurà de migrar
totes les dades actuals al nou sistema de gestió en els terminis que s’han establert en
aquest plec a l’apartat de “Transferència d’informació entre contractistes”.
5.5.5.2 Requeriments mínims d’interoperabilitat entre sistemes
Les solucions tecnològiques i sistemes d’informació per la gestió del servei de Teleassistència
que proveeixi l’empresa adjudicatària han de tenir capacitat d’integració
i interoperabilitat amb altres sistemes d’informació o plataformes de gestió assistencial
de salut i serveis socials per tal de permetre la prestació de serveis integrals amb
garanties de seguretat.
En aquest sentit, els sistemes d’informació utilitzats per l’empresa contractada per a la
gestió del Servei Local de Teleassistència han de permetre les següents funcionalitats
en matèria d’interoperabilitat:
 La identificació de la persona usuària amb el CIP (Codi d’Identificació Personal)
com a identificador únic, permetent també la utilització del DNI o NIE per la identificació
personal.
 La validació, en el cas d’interoperabilitat amb salut, d’aquest identificador CIP
amb el sistema RCA (Registre Central de persones Assegurades de salut) per garantir
la coherència de la informació sobre la persona usuària.
 L’accés a la informació necessària per a la prestació del servei disponible en HC3 i els
sistemes de gestió de serveis socials utilitzats a la demarcació de Girona (Hèstia i
Gestor d’Expedients de Serveis Socials- en endavant GESS) i mitjançant els serveis
web de consulta (ETC Cerques) publicats.


La posada a disposició de la informació relativa a l’activitat de gestió del servei de
teleassistència a HC3 i als sistemes d’informació de serveis socials.
 La garantia de la capacitat d’interoperar amb sistemes d’altres dispositius sanitaris i
socials amb la finalitat de rebre i enviar peticions d’assistència, utilitzant els estàndards
acordats entre les parts.
 La gestió de dades estructurades que es podran utilitzar dintre del sistema d’intercanvi
d’informació HC3, GESS o Hèstia de manera estructurada.
 La utilització de les codificacions, els catàlegs i els diccionaris que siguin
considerats com codificacions de referència i catàlegs estàndards que es
requereixin en el projecte d’integració.
 La garantia a nivell genèric de les següents dades d’intercanvi:
o Dades d’identificació.
o Dades de referència del servei.
o Dades socials i sanitàries oportunes.
o Dades de valoració de necessitats.
o Dades d’intervenció.
o Dades d’estat situacional.
o Dades del pla d’intervenció individualitzat compartit (PIIC).
o Dades de prescripció.
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L’intercanvi de dades i informació entre els àmbits assistencial, sanitari i social es farà
mitjançant una interfície de programació d'aplicacions (API) disponible per part de l’empresa
adjudicatària, serveis web de consulta i publicació d’acord amb les necessitats del projecte.
L’aplicació del xifratge a les dades que siguin intercanviades durant la transmissió a través de
xarxes públiques o sense fils en compliment del que estableix l’Esquema Nacional de
Seguretat i l’art. 32 del RGPD..
Durant aquesta licitació es treballarà per a la interoperabilitat de sistemes, incorporant els
diversos programes que utilitzen les àrees bàsiques de serveis socials, publicaran els serveis
web que permetran consultar a més de la Fitxa personal de les persones usuàries, els seus
expedients i les seves cites enregistrades al mòdul de l’agenda, que facilitaran i agilitzaran
tramitacions i gestions dels serveis socials bàsics que fan servir els sistemes d’informació
Hèstia, GESS o HC3.
Incorporant el resultat del projecte Intersocial, en el qual es treballa per definir el vocabulari
controlat comú a utilitzar per interoperar informació dins de l’àmbit de l’atenció social i de la
salut.

5.5.6. Digitalització del servei
L’empresa contractada haurà de realitzar un procés de digitalització del Servei Local de
Teleassistència que impliqui la substitució, com a mínim, del 35% de l’equipament instal·lat a
les llars per terminals IP (Internet Protocol). En el transcurs del contracte caldrà aplicar aquesta
proporció al creixement de persones usuàries del servei, assolint l’objectiu de digitalització del
35% sobre el total de persones ateses a la fi del contracte.
Aquesta exigència té la finalitat d’adaptar el servei a l’actual desenvolupament i transformació
de les xarxes i infraestructures de les telecomunicacions i que recullen les principals agendes
digitals d’àmbit europeu, estatal i autonòmic. Aquesta transició digital s’entén com una
complementació dels serveis proveïts fins ara a les persones usuàries i com una possibilitat
de millora del Servei Local de Teleassistència de Dipsalut a comarques gironines.
Aquesta transició digital ha de comportar un procés d’integració completa als sistemes
d’informació del servei i a la tecnologia complementària que tingui la persona instal·lada a la
llar amb l’objectiu d’integrar digitalment les prestacions del servei. A més, aquesta digitalització
ha de possibilitar funcions diverses com el monitoratge, l’aprenentatge i la predicció de
comportaments alhora que hauria d’obrir noves capacitats de comunicació per a la persona
usuària i per al seu entorn que facilitin la seva atenció.
Aquesta transició digital haurà de ser realitzada durant la vigència del contracte i s’haurà
d’executar atenent als següents requeriments mínims:


El desplegament haurà de prioritzar aquells domicilis on actualment hi ha problemes
tecnològics per accedir al servei i/o dificultats de compatibilitat amb els proveïdors
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tecnològics. La relació d’aquets domicilis serà objecte d’identificació específica, en cas
que es realitzi un transferència d’informació entre empreses. Així mateix, es garantirà
que les persones amb nivells de suport molt alt, alt i mitjà siguin considerades
prioritàries en aquest canvi digital.


Dipsalut i els ens locals facilitaran a l’inici del període contractual altres criteris
aplicables per facilitar la implantació del sistema de digitalització en aquells casos en
que sorgeixin dificultats, que tindran en consideració la disponibilitat de connexió al
domicili, la situació social de la persona usuària... I que podran ser monitoritzats i
avaluats en el moment de la implantació.



La digitalització haurà de garantir una distribució territorial equitativa per tot el territori
de comarques gironines.



La transició digital haurà de contemplar la coexistència entre serveis prestats en format
analògic i serveis prestats en format digital de tal forma que es garanteixi la prestació
d’un servei de teleassistència homogeni.



La digitalització haurà de ser avaluada una vegada es finalitzi el seu període
d’implantació i s’haurà de realitzar un informe de resultats que inclogui propostes de
millora per al futur.



La digitalització es proposarà a les persones usuàries i caldrà la seva acceptació per a
poder-la fer efectiva en el domicili.

5.6 RECURSOS HUMANS
Per a la prestació del servei, l’empresa contractada haurà de comptar amb un equip mínim de
professionals adscrits al projecte, i dedicats íntegrament, sempre que sigui possible, a les
tasques que s’especifiquen a continuació i distribuïts per el nombre i dedicació segons la ràtio
d’atenció directa descrita en el present plec.
Aquest apartat està regit pel conveni vigent de referència adaptant-se, si així és necessari, a
possibles modificacions del VII Conveni de la Dependència. Com a referència per a tota
l’estructura de recursos humans el nombre anual d’hores treballades és de 1750 hores.
5.6.1 Equip de coordinació i gestió del servei
L’Equip de coordinació del servei de teleassistència s’estructurarà en un equip de treball
flexible que, coordinat pel Director/a del Servei, integrarà els Supervisors d’acord amb el
funcionament actual del servei, que té dos components bàsics:


El Centre d’Atenció Telefònica – CAT



El Servei d’Intervenció Domiciliaria – SID
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Director/a del Servei de Teleassistència

Un/a Responsable o Director/a del Servei de Teleassistència que desenvoluparà les tasques
següents:
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Vetllar per un bon funcionament general de la plataforma de teleassistència i el
Servei Local de Teleassistència en general.
Planificar, coordinar, desenvolupar i avaluar el compliment dels objectius del servei
a curt, mig i llarg termini.
Assignar els recursos tècnics i humans necessaris perquè el servei de
teleassistència garanteixi els requeriments desplegats en el present plec i del
projecte tècnic a desenvolupar durant els anys del contracte.
Assumir les funcions d'interlocució diària del servei amb Dipsalut principalment pel
que fa al seguiment de la gestió del servei i assegurament de la qualitat, la
comunicació i difusió, i la resposta a incidències massives que afectin al servei, tant
per causes pròpies com alienes.
Garantir la presentació de la informació en 24 h sempre que es requereixi.



Assegurar l’adequada implementació del servei, d’acord amb les prescripcions
d’aquest plec.



Compartir i acordar l’agenda de reunions amb les referents territorials amb Dipsalut,
per tal de treballar conjuntament en l’assoliment dels objectius del servei.



Supervisor/es

El servei ha de comptar com a mínim amb tres supervisors/es, que sota el comandament
directe del director de servei són les persones encarregades del desplegament territorial
del servei d’intervenció domiciliaria – SID – i de coordinar els professionals del centre
d’atenció telefònica – CAT-. L’equip de supervisors/es s’encarregarà de les següents
tasques:





Coordinar els equips de professionals operatius (coordinadors/es, oficials de
teleassistència o unitat mòbil, teleoperadors/es i telefonistes) i controlar el
desenvolupament de les seves tasques.
Assegurar la qualitat en tot allò relacionat amb la gestió operativa dels diferents
equips.
Recollir i donar resposta a les incidències que es puguin produir en el servei.

L’empresa podrà organitzar territorialment aquests professionals segons criteris d’eficiència
i eficàcia. Aquesta organització haurà de ser informada i aprovada per Dipsalut.
En cas que l’empresa pugui optimitzar aquestes ràtios i així ho pugui acreditar l’empresa
podrà reajustar els efectius. En aquest cas es donarà prioritat a estratègies que permetin
millorar l’atenció centrada en la persona.


Responsable del centre d’atenció

Un/a responsable del Centre d’Atenció que assumirà les següents tasques:
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Planificar coordinar i monitoritzar l’activitat de gestió de les trucades que realitza el
personal teleoperador i telefonistes del centre d’atenció, així com determinar les
tasques i funcions d’aquest en la configuració de l’equip funcional del centre
d’atenció.
Coordinar l’equip professional del centre d’atenció
Garantir el correcte funcionament de l’equipament tecnològic i informar de les
incidències, establint mecanismes i solucions preventives d’aquestes incidències.
Gestionar eficaçment les comunicacions que s’emeten i es reben al centre d’atenció.
Responsabilitzar-se de la mobilització dels recursos necessaris (propis o externs),
si s’escau, per motiu d’emergència.
Teleoperador/a

Els/les teleoperadors/es, que sota la direcció i coordinació d’un/a supervisor/a, són els
professionals responsables directes de la comunicació bidireccional entre el CAT i els
usuaris que es realitza bàsicament a través de la recepció i emissió de trucades.
L’equip actual del CAT està format per 8 teleoperadors/es organitzades en dos torns que
permeten atendre directament el CAT telefònica, ubicat a Girona ciutat, de 7 a 23 hores de
dilluns a divendres. La resta d’hores les trucades s’atenen en un CAT centralitzat a
Barcelona.
En qualsevol cas el servei ha de garantir el nombre suficient de personal teleoperador/a
perquè puguin atendre 24h, 365 dies l’any totes les trucades entrants.
L’equip de teleoperadors/es desenvolupa les següents tasques:










Gestionar trucades d'emergència d'acord amb les instruccions, protocols i pautes
personalitzades que s'estableixin.
Realitzar trucades segons les pautes establertes en el present plec i aquelles que
se’n derivin per a la bona execució del servei i per garantir la qualitat i el continu
assistencial a les persones usuàries per circumstàncies i situacions de contingència
específiques.
Contactar amb les persones de referència de la persona usuària o amb els recursos
externs, en cas de no poder contactar amb la pròpia persona.
Revisar i mantenir actualitzat l’expedient de la persona usuària informant als superior
de les incidències detectades que requereixin ser coordinades tant a nivell intern com
extern.
Comunicar les incidències que es produeixen al/la responsable del centre d’atenció
o d’altres situacions excepcionals detectades que no es trobin protocol·litzades o
requereixin de coordinació amb altres professionals del servei.
Revisar i mantenir actualitzat el pla d’atenció personalitzat de la persona usuària.

El nombre d’hores de treball efectiu i la presencia mínima de teleoperadors/es, haurà
d'ajustar-se a les següents ràtios:
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500

½ jornada

La presència mínima de teleoperadors/es es determinarà segons el nombre de terminals
en actiu, que no podrà ser inferior a la presència real de teleoperadors/es quea continuació
s'especifica:

Presència

9.000

Creixement

mínima

dispositius

De 8h a 22h

1 per cada 1750 terminals

½ jornada per cada 875
terminals operatius

De 22h a 8h

1 per cada 5.000

½ jornada per cada 2500
terminals operatius

La presència mínima de teleoperadors/es al CAT haurà de ser justificada i informada sempre
que sigui possible amb antelació a Dipsalut.
L’empresa podrà organitzar territorialment aquests professionals segons criteris d’eficiència
i eficàcia. Aquesta organització haurà de ser informada i aprovada per Dipsalut.

 Equip de coordinació
El/les coordinadors/es de zona són les persones responsables de l’atenció directa als usuaris
del servei i de la coordinació quotidiana amb els serveis socials de referència.
Desenvolupen les tasques següents:


Coordinar, gestionar i organitzar el servei en el territori



Realitzar la primera visita al domicili de la persona usuària amb l'objectiu d'informar
a la persona de la prestació del servei, recollir les dades bàsiques de la persona,
realitzar la valoració de risc amb el que es basarà el nivell de suport i el pla d’atenció
personalitzat i explicar i signar el document d'acceptació de drets i deures amb la
finalitat de donar d'alta la persona en el servei. En aquesta primera visita, també es
podrà posar en marxa el terminal, unitat de control remot i d’altra tecnologia
complementària que es pugui instal·lar en el domicili, en el cas que no sigui possible
perquè requereix de la intervenció tècnica específica per a la instal·lació podrà
agendar una vista als 30 dies de l’alta per a visitar la persona usuària o que ho faci
la UM.



Dirigir i organitzar l’equip tècnic responsable de les instal.lacions o l’equip de la UM
corresponent per al manteniment o visites de suport.
Assumir les funcions d'interlocució amb els serveis socials i altres actors comunitaris
pel que respecta al seguiment de casos i la gestió del servei en cada comarca o
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municipi. Així com mantenir una comunicació fluïda en cas d’incidències i/o
necessitats específiques de les persones usuàries.
Realitzar les visites domiciliàries requerides amb la finalitat de realitzar l'Informe de
valoració de la situació de la persona amb els nivells de suport que es defineixin i
amb una periodicitat anual per al nivell de suport mitjà, alt o per a persones majors
de 80 anys amb un nivell de suport baix.
Realitzar les visites domiciliàries derivades de la detecció de riscos específics com
per exemple la sospita de maltractaments o de conducta suïcida, entre d’altres riscos.
Realitzar les altres visites requerides en el plec i/o derivades de l’execució de
protocols específics i ser la persona de confiança i referència per als usuaris del seu
territori mantenint-hi una comunicació fluïda que permeti resoldre les incidències i
necessitats especifiques de cada persona.
Mantenir el sistema d’informació actualitzat en tot allò que faci referència al
seguiment de les persones usuàries.
Elaborar els informes i memòries tècniques que siguin pertinents i exigits en el
present plec relatius al seguiment de l'activitat del servei.
Realitzar les tasques relacionades amb la intervenció en la comunitat relatives a la
planificació, coordinació i execució de les mateixes, especialment aquelles que es
desprenguin del programa de prevenció de riscos o d’altres que es puguin promoure.

El nombre de tècnics d’intervenció domiciliaria serà el descrit en el següent quadre:
9.000 dispositius
Coordinadors
zona

de

8

Per
cada
dispositius nous

500

½ jornada

Aquest equip és el personal tècnic amb funcions relacionades amb la intervenció social de
primera resposta als domicilis de les persones usuàries i amb activitats de seguiment basic
de la situació de les mateixes. Així mateix, també realitzen les tasques corresponents a la
instal·lació, si s'escau, i manteniment de la tecnologia dels dispositius que hi hagi a un
domicili.


Equip Unitats mòbils

Aquest equip és el personal tècnic amb funcions relacionades amb la intervenció social de
primera resposta als domicilis de les persones usuàries i amb activitat de seguiment bàsic
de la situació de les mateixes o de revisió per valorar si el servei està funcionant
correctament. Així mateix també podran realitzar tasques corresponents al manteniment o
retirada de l’equipament tecnològic que hi hagi en el domicili.
Les funcions que portarà a terme aquest equip d’oficials de teleassistència:
1. Intervencions socials de primera resposta:


Realitzar les intervencions prioritàries d’emergència en el domicili de la persona
usuària motivades per una alarma rebuda al CAT que requereix el desplaçament
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d'aquest recurs (emergència social, actuació davant una caiguda o suport a
actuacions d'altres recursos externs).
Realitzar les intervencions secundàries o complementàries (mobilització de claus,
visites de seguiment o d’acompanyament específic) així com d'aquelles actuacions
extraordinàries reflectides al present plec.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359121 ZWTNE-JERP4-FKXK2 8009BED2368C10BD8FDDE9057C4F8A70E6E142A0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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2. Intervencions de caire tecnològic



Realitzar el manteniment tècnic dels equips de teleassistència (terminal i UCR) i
d'altres dispositius perifèrics.
Atendre incidències que es puguin produir de l’àmbit de la seva competència.



Realitzar baixes i retirades de l’equipament tecnològic que hi hagi en un domicili.

El nombre de tècnics/ques d’unitat mòbil i el seu creixement serà el descrit en el següent
quadre:
9.000 dispositius
Tècnic/a
Mòbil

Unitat

9

Per
cada
500
dispositius nous
½ jornada

En cas que l’empresa pugui optimitzar aquestes ràtios i així ho pugui acreditar l’empresapodrà
reajustar els efectius. En aquest cas es donarà prioritat a estratègies que permetin millorar
l’atenció centrada en la persona.
L’empresa podrà organitzar territorialment aquests professionals segons criteris d’eficiència i
eficàcia. Aquesta organització haurà de ser informada i aprovada per Dipsalut i serà pactada
amb els ens locals afectats.



Tècnic/a instal·lador/a

El perfil professional de tècnic/a instal·lador/a només realitzarà funcions relacionades amb la
tecnologia:


Instal·lar l’equipament tecnològic de les unitats domiciliàries (terminal i UCR) i d’altres
dispositius perifèrics als domicilis.



Realitzar el manteniment tècnic dels equips de teleassistència (terminal i UCR) i d’altres
dispositius perifèrics.



Atendre incidències que es puguin produir dins de l’àmbit de la seva competència.



Realitzar baixes i retirades d’equips als domicilis.

D’acord amb les instruccions emeses des del Centre d’Atenció, atén a les incidències
tecnològiques dels terminals i perifèrics que ocorren als domicilis dels usuaris i efectuarà la
instal·lació i ocasionalment la desinstal·lació de terminal.
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El nombre d’aquest professionals i el seu creixement serà el descrit en el següent quadre:
Punt

de partida:
9.000
dispositius
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Tècnic de suport 1

Per
cada
3.500
dispositius nous
½ jornada

En cas que l’empresa pugui optimitzar aquestes ràtios i així ho pugui acreditar l’empresapodrà
reajustar els efectius. En aquest cas es donarà prioritat a estratègies que permetin millorar
l’atenció centrada en la persona.
L’empresa podrà organitzar territorialment aquests professionals segons criteris d’eficiència i
eficàcia. Aquesta organització haurà de ser informada i aprovada per Dipsalut i serà pactada
amb els ens locals afectats.


Professionals de suport

L’equip del servei de teleassistència podrà comptar amb suport administratiu i informàtic per a
la correcta gestió del servei.
El suport administratiu estarà a la disposició del servei per a realitzar les tasques
administratives que se li encomanin.
El suport informàtic serà el responsable de les tasques informàtiques necessàries i per a
resoldre totes aquelles incidències que li pertoquin segons el perfil professional per tal que el
servei funcioni de forma òptima i els professionals disposin del suport necessari per a la
realització de les seves tasques.
A més, l’equip de recursos humans de l’empresa contractada ha de proveïr-se d’altres perfils
professionals complementaris (administratius/ves, informàtics/ques, perfils relacionats amb la
gestió del magatzem, comunicació, recursos humans...) en nombre suficient per atendre de
forma correcta les necessitats del servei.
En cas que l’empresa pugui optimitzar aquestes ràtios i així ho pugui acreditar l’empresapodrà
reajustar els efectius. En aquest cas es donarà prioritat a estratègies que permetin millorar
l’atenció centrada en la persona.
5.6.2 Requeriments mínims de personal d’atenció directa
L’empresa contractada per a la prestació del servei estarà obligada a complir amb una ràtio de
personal d’atenció directa adscrita al servei que no podrà ser en cap moment inferior al 0,28%
de les persones titulars i cotitulars del servei amb independència del nivell de suport que tinguin
assignat les persones usuàries.
Per calcular aquesta ràtio el personal que s’ha de tenir en compte son: supervisors/es,
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Aquesta ràtio s’ha de calcular a partir del concepte “Equivalent temps complet” (ETC full time
equivalent). S’obté dividint les hores de treball de diversos/es treballadors/es a temps parcial
per la quantitat d’hores d’un període laboral complet.
L’empesa licitadora detallarà en el seu projecte tècnic el personal assignat al Servei Local de
Teleassistència seguint els requisits recollits en aquest plec i el plec de clàusules
administratives particulars per garantir la prestació del servei segons el concepte “Equivalent
a temps complet” (ETC full-time equivalent) per tal que elaborin la seva oferta tal i com
considerin més eficient d’acord amb les exigències recollides en els plecs.
5.6.3 Formació de personal
L'empresa contractada del Servei Local de Teleassistència haurà de:




Assegurar la formació i competència necessària de l'equip de recursos humans
dedicats a la prestació del servei tant del SAT com del SID
Mantenir actualitzat l’arxiu de dades amb titulacions, experiència i formació continua
de l’equip de treball.
Proporcionar un mínim de 20 hores anuals de formació, a part de la formació inicial
o d’actualització, del personal adscrit al servei. Sempre que sigui possible orientada
a la gestió i reducció dels riscos psicosocials als que estan exposats per raó de la
seva professió i l’acompanyament emocional que fan a familiars i persones usuàries
al final de la vida.

S’haurà de presentar el pla de formació anual de tots els treballadors perquè Dipsalut i els
ens locals ens siguin coneixedors, puguin fer-hi aportacions i sigui aprovat conjuntament. El
pla de formació del personal podrà contemplar formació on-line si així es considera adequat.
Es vetllarà per a la formació competencial amb aplicació directa en les tasques laborals i
l’acreditació dels certificats de professionalitat per al personal amb més anys destinats al
servei especialment per al personal del Centre d’Atenció per tal d’apoderar el personal del
servei i posar en valor la seva experiència professional.
L’empresa haurà de presentar un programa de formació contínua que inclogui accions
formatives relacionades amb les necessitats dels equips de treball per a la realització de les
seves tasques, gestió d’incidències, aspectes de millora de la qualitat així com d’altres
continguts especialitzats per perfils i llocs de treball, aquest document haurà de ser presentat
anualment a Dipsalut.
6. Mecanismes de coordinació i seguiment
6.1 Coordinació i seguiment entre l’empresa contractada i els serveis socials.
L'empresa contractada haurà de coordinar-se amb els serveis socials municipals o comarcals
a través de la figura del/de la coordinador/a de zona pel que respecte a la derivació de casos
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El control del seguiment de l'activitat municipal s'articularà mitjançant:
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Reunions de coordinació i presència al territori.

L’empresa contractada haurà de realitzar reunions ordinàries presencials de seguiment de
l’activitat del servei amb els municipis i comarques adscrits per a la planificació dels escenaris
del servei, gestió de l’activitat, seguiment de casos, seguiment de protocols específics de
persones en risc i casos, control dels sistemes d’informació i seguiment d’incidències. Com a
mínim n’hi haurà una reunió mensual amb els municipis i comarques amb més de 600 persones
usuàries, una reunió bimensual amb els municipis o comarques amb més de 250 persones
usuàries, i una de trimestral amb els territoris amb menys usuaris i segons el desenvolupament
del servei i els objectius que s’acordin se’n podran posar de complementàries.
Aquestes reunions de seguiment hauran de ser realitzades per la figura professional del/la
coordinador/a de zona i si s’escau, el supervisor/a referent al territori.
Aquests seguiments no exclouen la interlocució diària així com tampoc la extraordinària
necessària entre l’empresa contractada i els serveis socials municipals o comarcals,
especialment pel que fa a la gestió d’incidències, l’abordatge de casos específics de risc i les
tasques de coordinació.
L’empresa contractada haurà de presentar una proposta de programa d’assessorament i
formació a serveis socials, la configuració definitiva d’aquesta proposta es pactarà anualment
amb Dipsalut, que contingui com a mínim 310 hores anuals amb una planificació de la
proposta. Per tal d’oferir assessorament i formar al personal de serveis socials o altres actors
participants en espais de reflexió sobre l’aplicació de la tecnologia al servei de les persones
podran oferir assessorament sobre: el funcionament tècnic del servei, millores implantades en
les prestacions o d’altres matèries que siguin requerides per al coneixement i codisseny del
model del servei.


Teixim comunitat

Des del Servei Local de Teleassistència es recolliran informacions d’interès per les persones
usuàries sobre esdeveniments, activitats esportives o culturals, serveis o iniciatives adreçades
a les persones grans que es desenvolupin en el seu entorn per tal d’informar-ne a les persones
usuàries residents en l’entorn proper del municipi o comarca. Aquest servei recollirà iniciatives
públiques d’ens locals o comarcals, així com altres que es puguin motivar a petició de serveis
socials o Dipsalut.


Informes de seguiment

Informe mensual de seguiment de l’activitat
L'empresa contractada lliurarà a cada municipi o comarca, un informe de seguiment amb
caràcter mensual que recollirà els principals indicadors del Servei Local de Teleassistència.
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Es presentaran, via correu electrònic i en format electrònic explotable, 10 dies després del
període corresponent. Els informes disposaran de suport gràfic per a la seva consulta.
L’empresa proposarà els models corresponents que seran validats per Dipsalut. Recollirà
com a mínim la informació indicada en l’annex: Quadre de comandament i informe d’activitat.
Per tal de facilitar el seguiment de casos de pobresa energètica o d’infrahabitatge caldrà que
constin en els informes les desconnexions elèctriques dels dispositius la durada i la
freqüència si s’escau.
Memòria anual
Anualment, l'empresa contractada haurà de realitzar una memòria - dossier de gestió
municipal / comarcal - amb un format gràfic per a la seva divulgació i per cadascun dels
municipis de la demarcació de Girona amb servei de teleassistència i per cadascuna de les
àrees bàsiques de serveis socials. Aquests dossiers seran lliurats a Dipsalut per correu
electrònic en el termini màxim de 30 dies després de la finalització de l'any natural de
l'exercici. Recollirà com a mínim la informació indicada en l’annex: Quadre de comandament
i memòria anual.

6.2 Coordinació i seguiment entre l’empresa contractada i Dipsalut

L'empresa contractada haurà de coordinar-se amb Dipsalut mitjançant reunions que com a
mínim es convocaran cada dos mesos, per treballar conjuntament els següents àmbits:
1. Gestió del Servei Local de Teleassistència


Planificació del creixement del servei.



Anàlisi de l’activitat general i funcionament del servei.



Seguiment de l’activitat municipal.

2. Qualitat del Servei Local de Teleassistència


Planificació i disseny de nous procediments o prestacions en el servei.



Assegurament de la qualitat i la millora contínua en el servei.



Seguiment de queixes i reclamacions.



Avaluació de solucions tecnològiques innovadores.



Foment d’espais de participació i reflexió estratègica del servei.

L’empresa contractada haurà d’elaborar, a més de l’acta de les reunions, els següents
documents de gestió:

Amb caràcter quinzenal:



Quadre de comandament per al seguiment integral de l’activitat general del
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servei
L’empresa contractada haurà de facilitar a Dipsalut amb caràcter quinzenal les dades de gestió
general del Servei Local de Teleassistència mitjançant un quadre de comandament, model que
serà facilitat per Dipsalut i que recollirà indicadors dels següents àmbits:
- Indicadors d’impacte general (usuaris actius per tipologia de servei i tipologia de
persona usuària), cobertura global per a persones majors de 65 i de 80 anys, municipis
amb serveis actius, persones beneficiàries totals (dada acumulada), entre d’altres.
- Indicadors de procés relatius a l’activitat del servei: altes, baixes temporals, anticipades
i definitives, creixement net, entre d’altres.
Anàlisi de la demanda municipal i sol·licituds pendents (terminals i tecnologia
complementària).
Informació sobre el nombre de dispositius de seguretat i teleassistència adaptada
Indicadors qualitatius.
Aquesta informació haurà de ser lliurada per correu electrònic a Dipsalut durant els deu dies
naturals posteriors al tancament de la quinzena.
 Informe de control i seguiment de la demanda municipal/comarcal.
L’empresa contractada haurà d’elaborar un informe relatiu a l’anàlisi de la demanda municipal
o comarcal atenent als criteris sol·licitats per Dipsalut que es basaran en criteris que
s’estableixin sobre distribució de serveis i control del creixement.
Aquest document serà proporcionat a l’empresa contractada per Dipsalut i haurà de ser
retornat durant els deu dies naturals posteriors al tancament quinzenal.
Amb caràcter mensual:
 Informe de seguiment de l’activitat municipal
L’empresa contractada haurà d’elaborar un document en format excel, versió la qual serà
proporcionada per Dipsalut , amb el seguiment de l’activitat de cadascun dels ens locals de la
província. Aquest document es lliurarà per correu electrònic a Dipsalut durant els deu dies
naturals posteriors al tancament del mes i haurà de recollir indicadors sobre els següents
àmbits:










Persones usuàries: nombre de persones usuàries per comarca i municipi i tipologia de servei
i persona usuària.
Nombre de casos identificats amb sospita de maltractaments i situació del pla d’intervenció
municipal, així com dades d’altres protocols de detecció de conductes de risc com, per
exemple, el suïcidi.
Sol·licituds d’alta: nombre de sol·licituds d’alta per municipi i tipologia de persona usuària.
Altes pendents sobre terminals i tecnologia complementària: nombre d’altes pendents per
municipi i fase (pendent visita coordinació o instal·lació).
Motius d’altes pendents: nombre d’altes pendents per municipi, dispositiu i motiu: operativa de
servei, situació persona usuària/habitatge, condició comunicada pel municipi o la Diputació de
Barcelona.
Moviments del servei: altes, baixes definitives i baixes anticipades per municipi.
Tecnologia complementària: dispositius de seguretat, teleassistència mòbil i teleassistència
adaptada per tipologia i municipi.
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Dades poblacionals i de cobertura: Padró municipal actualitzat i població major de 65 i 80 anys
de cada municipi, cobertura de servei sobre la població major de 65 i 80 anys de cada municipi.
Resum de demanda municipal/ comarcal i escenari de previsió de tancament anual
Seguiment de dues o més caigudes en un trimestre i dades sobre les emergències ateses en
un mes, especialment quan s’han atès més de 3 emergències per persona usuària.


Agenda de comunicació

Aquest document serà lliurat amb format electrònic a Dipsalut, 5 dies abans de finalitzar el
mes, i contindrà l’agenda de participacions de l’empresa contractada en jornades, sessions de
treball o reunions relacionades amb el Servei Local de Teleassistència, aquells actes de
presentació del servei, xerrades, o formacions previstes per al següent mes, i les realitzades
durant el període anterior.
Aquesta informació haurà de contenir dades relatives al lloc de realització, el nombre aproximat
de participants, la data i el contingut general de l’acte, jornada o xerrada. Així mateix aquest
document haurà de contenir una valoració qualitativa de les accions realitzades durant el
període anterior.

Amb caràcter anual:


Memòria anual

La memòria anual contindrà: quadres de comandament, informes d’activitat i Memòries han
d'incloure un anàlisi quantitatiu del servei amb caràcter general i per cadascun dels
municipis/comarques i un anàlisi qualitatiu de l’evolució del servei.
La memòria de gestió anual del servei hauran recollir l’activitat tant del CAT con del SID ihaurà
de recollim com a mínim la informació indicada en l’annex: Memòria anual.
A efectes d'assegurar un procés de seguiment de l’evolució del servei per Dipsalut en termes
de màxima qualitat, l’empresa contractada haurà de:





Facilitar aquella informació tant de caràcter ordinari com d'altra de caire extraordinari
que, a efectes de control i seguiment del servei prestat als ens locals, pugui requerirIi Dipsalut.
Informar i analitzar conjuntament amb Dipsalut les queixes i reclamacions que puguin
ser interposades per les persones usuàries del servei i/o algun dels ens locals.
Treballar amb Dipsalut les modificacions que sobre els procediments d'atenció
puguin produir-se i d'aquelles informacions noves relatives a campanyes que puguin
realitzar-se a les persones usuàries.

Per al bon funcionament del servei es preveu un mecanisme de coordinació entre Dipsalut i
els ens locals amb l’objectiu de fer un seguiment i avaluació constants de la seva
implementació, introduir aspectes de millora i resoldre aquelles incidències que puguin sorgir.
Els mecanismes seran sistemàticament les Comissions tècniques de seguiment , o les
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reunions de seguiment: Dipsalut convocarà els ens locals participants i establirà un ordre del
dia, que incorporarà l’empresa contractada sempre que es consideri. L’empresa contractada
participarà sempre que se li demani en aquests espais així com en d’altres que es puguin crear
amb aquesta finalitat com els grups de treball o els espais de laboratori ciutadà.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359121 ZWTNE-JERP4-FKXK2 8009BED2368C10BD8FDDE9057C4F8A70E6E142A0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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6.3 Altres coordinacions
El servei haurà d’estar coordinat també amb altres serveis de la comunitat tant de salut (àrees
bàsiques de salut, dispensaris, etc) com d’emergències ( Servei d’Emergències Mèdiques,
Bombers, etc) i seguretat (policies locals, mossos d’esquadra, etc). Així s’hauran de preveure
protocols que defineixin clarament aquestes coordinacions a diferents nivells. Dipsalut
convocarà a l’empresa contractada en totes aquelles reunions en què sigui necessari
desenvolupar aspectes del servei o generar dinàmiques de suport i col·laboració entre serveis.

7

Estàndards de qualitat

L'empresa contractada haurà de comptar amb un Sistema de Gestió de la qualitat implantat i
certificat segons les Normes UNE EN ISO 9001:2015 i segons la Norma específica de Servicios
para la promoción de la autonomía personal. Gestión del servicio de teleasistencia UNE 158401:2007 o d'altra certificació o sistema equivalent documentat que garanteixi els
requeriments establerts a una norma certificada i en especial d'aquells aspectes descrits a
continuació.
Ambdós certificats hauran de ser expedits per entitats de certificació acreditades per l’ENAC o
per qualsevol entitat d’acreditació internacional reconeguda. En cas que l’empresa
contractada no estigui en possessió d’un dels certificats anteriors, haurà de demostrar tenir
documentat i implantat un sistema de gestió de la qualitat que compleixi amb les normes de
referència.
En especial, s’hauran de garantir els aspectes de qualitat que es descriuen a continuació:
7.1 Sistema de gestió de qualitat
El Sistema de Gestió de la Qualitat documentat per a les prestacions descrites en el present
plec, ha de tenir al menys:
Un Sistema de Qualitat que ha de definir:


Política de qualitat.



Objectius.



Funcionament

Verificació del compliment i mesura d'indicadors de qualitat relatius almenys a:


Inici, prestació i baixa en el servei.



Mitjans i recursos personals, materials i tècnics.
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Avaluació interna de la qualitat del servei, per la qual cosa, l'empresa contractada ha de:
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Tenir definit un sistema d'avaluació interna de la qualitat del servei que garanteixi una
immediata detecció i correcció de les possibles incidències o deficiències en la
prestació del servei i permeti la millora contínua, orientada a assolir un nivellde
qualitat òptim en la prestació.
Mantenir sistemes d'avaluació, seguiment i millora de la qualitat percebuda per les
persones usuàries, familiars, personal vinculat al servei i clients.
Comptar amb un sistema de recepció i anàlisi de queixes, reclamacions i
suggeriments verbals i escrites. Aquestes han de posar-se en coneixement de
Dipsalut en els terminis descrits en l'apartat 6. Mecanismes de coordinació i
seguiment del present plec i amb caràcter immediat, aquelles que puguin ser
considerades greus o reiterades, per tal de poder treballar conjuntament les
solucions que siguin oportunes.
Disposar d'instruments per elaborar propostes de millora contínua. L'empresa
contractada haurà de realitzar els informes de seguiment tal i com es descriuenal
present plec.

Aquest Pla haurà d'estar documentat i aplicat al servei específic descrit en el present plec.
Haurà de ser revisat anualment i les modificacions o millores seran comunicades a Dipsalut.
L'empresa contractada haurà de basar el seu sistema de seguiment i millora, com a mínim,
en els següents indicadors de qualitat que hauran de mesurar-se amb una periodicitat
trimestral:


Protocols de gestió del servei
1. Inici del servei:


Temps mitjà (hores) d'inici del servei, en sol·licitud d'alta normal.



Temps mitjà (hores) d'inici del servei, en sol·licitud d'alta urgent.



Percentatge de persones usuàries amb alta en termini.



Percentatge de persones usuàries amb alta urgent en termini.

2. Prestació del servei:





Nombre de reunions de seguiment i coordinació.
Nombre de persones usuàries amb queixes del servei respecte al nombre totalde
persones usuàries al municipi.
Temps mitjà (en segons) de resposta del/de la teleoperador/a a una trucada, una
vegada ha entrat en el CAT.
Temps mitjà (en minuts) des de que es rep una trucada en el CAT fins lamobilització
de recursos especialitzats (bombers, ambulància, seguretat...)
Temps mitjà (en minuts) des de que es rep una trucada en el CAT fins lamobilització
d'altres recursos com família o veïnatge.
Temps mitjà (en minuts) de durada de les trucades de les persones usuàries.



Nombre mitjà de trucades de seguiment per persona usuària al mes.
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Temps mitjà (en minuts) d’arribada de la unitat mòbil al domicili en situació
d’emergència.



Percentatge d’incidències relacionades amb la custòdia i manipulació de claus.



Nombre de comunicacions de seguiment programades realitzades a les persones
usuàries.



Percentatge d’averies tècniques en l’equipament de les persona usuària que
impedeixin la comunicació amb el centre d’atenció



Temps mitjà (en hores) de la resolució d’averies del terminal que impedeixen la
comunicació de la persona usuària amb el centre d’atenció.



Nombre d’averies en el sistema del servei que produeixen la pèrdua de la capacitat
de resposta del centre d’atenció i que activen el centre de suport.



Temps (en minuts) que el sistema de suport està actiu en una incidència.

3. Baixa o finalització del servei:


Nombre de persones usuàries que causen baixa en el servei a causa de la
insatisfacció en la prestació del mateix.

 Nombre de baixes segons motiu de baixa.
4. Personal


Nombre mitja d'hores de formació rebuda pels treballadors/e

5. Recursos materials:


Nombre d'avaries en l'equipament de la persona usuària que impedeixen la
comunicació d'aquesta amb el CAT.
 Temps mitjà (en hores) de la resolució d'avaries del terminal que impedeixen la
comunicació de la persona usuària amb el CAT.
6. Centre d'Atenció:


Nombre d'avaries en el sistema del servei que produeixen la pèrdua de la capacitat
de resposta del CAT i que activen el sistema de suport.

A més a més, anualment, caldrà tenir un índex de satisfacció de les persones usuàries del
servei que haurà de ser estadísticament significatiu respecte el nombre d’usuaris del servei.
Aquest índex podrà ser multifactorial de manera que permeti valorar les diferents parts del
servei i els resultats s’entregaran a Dipsalut.

7.2 Processos de gestió del servei
L'empresa haurà de comptar amb protocols documentats sobre els procediments i
actuacions a seguir per a l'atenció a les persones usuàries en la prestació del servei
especificats a continuació.
Des del CAT s'ha de garantir per part del personal, el coneixement i aplicació, de al
menys els següents protocols:


Alta en el servei
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Actuacions davant comunicacions:


Atenció d'avisos automàtics del sistema.



Atenció a trucades d'emergència



Atenció trucades informatives i de seguiment



Mobilització de recursos externs.



Mobilització de les unitats mòbils



Mobilització i custòdia de claus



Detecció i actuació davant la sospita de maltractaments



Comunicació i coordinació amb Dipsalut i els ens locals.



Actuacions de manteniment tècnic (preventiu i correctiu).



Suspensió temporal en el servei.



Atenció de suggeriments, queixes i reclamacions.



Baixa en el servei.

En cas d’averia o incidència amb afectació al Centre d’Atenció serà comunicat per part de
l’empresa amb caràcter immediat a Dipsalut. Es treballarà en el disseny d’un protocol davant
situacions d’emergències del servei local de teleassistència per tal de garantir la coordinació i
la gestió de qualsevol crisi que es pugui donar per factors interns o externs.

7.3 Avaluació, seguiment i millora del servei per part de Dipsalut
Dipsalut es reserva el dret a implementar mesures complementàries d’avaluació i seguiment
del servei sense que això suposi una despesa addicional per a l’empresa adjudicatària. Per
això, l’empresa haurà de col·laborar activament amb Dipsalut en l’elaboració dels estudis que
es puguin realitzar o en la realització de proves pilot que siguin considerades com a
necessàries per a la millora de la qualitat en la prestació del servei.

Per tal de que la innovació connecti les necessitats de les persones beneficiàries, els serveis
socials i l’empresa contractada articulant-nos cap a una millor prestació del servei local de
teleassistència i en la coproducció de futures prestacions del servei des de Dipsalut
s’incentivaran espais de reflexió, participació i anàlisi oberts a la ciutadania i en la que
l’empresa proveïdora participarà com agent necessari per al desenvolupament del servei.
Es realitzarà anualment com a mecanisme de seguiment i indicador de qualitat de les mesures
tècniques i de recursos humans, una reunió de seguiment per a l’avaluació del compliment de
les condicions que es preveuen en aquest plec amb els/les representants socials de l’empresa
en cas que la delegació de Girona no disposi de representació de les treballadores es podrà
configurar un equip integrat per diversos perfils professionals per a aquesta finalitat.
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7.4 Situacions de crisi del Servei local de teleassistència

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359121 ZWTNE-JERP4-FKXK2 8009BED2368C10BD8FDDE9057C4F8A70E6E142A0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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En el marc d’aquesta licitació es consideraran situacions de crisi o emergència a aquelles
circumstàncies que afectin negativament a les persones beneficiaries del servei , i aquelles que
estan considerades infraccions greus o molt greus segons el plec administratiu.
En aquestes circumstàncies si l’empresa té coneixement d’un incident/ averia haurà de
comunicar-ho de forma immediata a Dipsalut que actuarà segons els seus protocols de
comunicació de crisi i crearà un comitè de seguiment si s’escau. L’empresa es posarà en plena
disposició i reaccionarà a la crisi segons dictin els membres del comitè. En cap cas podrà
actuar de forma unilateral o amb posterioritat. Aquesta situació també podrà generar-se per
circumstàncies externes al servei per donar resposta a una emergència que pugui posar amb
risc la població, per incidències o averies en el Servei Local de Teleassistència o per casos
puntuals d’extrema complexitat.

8 Transparència
Al llarg del contracte Dipsalut establirà els mecanismes que consideri oportuns per tal d’oferir
dades del servei a la ciutadania. D’acord amb això l’empresa li haurà de facilitar les dades amb
els formats que se li requereixin per tal penjar la informació que Dipsalut consideri oportuna al
seu portal de la transparència. La transferència d’informació serà com a mínim mensual podent
ser amb períodes més amplis si Dipsalut ho determina.
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Annex I
Als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars del Servei Local de Teleassistència
pels municipis de la demarcació de Girona.
Prescripcions tècniques que han de regir el procediment obert de contractació d’una empresa
prestadora del Servei Local de Teleassistència per als municipis menors de 100.000
habitants) i comarques de la demarcació de Girona.

59

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa

Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PPT plec prescripcions tècniques
licitació servei teleassistencia

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: ZWTNE-JERP4-FKXK2
Data d'emissió: 2 de junio de 2021 a les 10:24:10
Pàgina 60 de 71

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Cap de la unitat d'Acció Social - Govern de DIPSALUT.Signat 26/05/2021 14:34

APROVAT
26/05/2021 14:34

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359121 ZWTNE-JERP4-FKXK2 8009BED2368C10BD8FDDE9057C4F8A70E6E142A0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

En el present Annex es detallen les característiques tècniques dels següents recursos:







Terminal domiciliari de teleassistència.
Unitat de control remot.
Dispositius perifèrics de seguretat associats a la tecnologia domiciliària.
Dispositius per a la prestació del servei de teleassistència fora del domicili.
Centre d’atenció.
Gestió de l’equipament tècnic.

A. Terminal domiciliari de teleassistència
El terminal de teleassistència haurà de reunir les següents característiques:






Tenir polsadors/botons d’activació de funcions diferenciables entre sí per les seves
característiques de color, grandària, text, relleu, símbol o forma en funció de les
necessitats de la persona usuària.
 Tenir un botó d’avís/comunicació d’alarma diferenciat de la resta per grandària,
color i relleu.
 Tenir tots els elements (interruptors, connectors, etc.) identificats mitjançant textos
o símbols.
 Identificar l’alarma mitjançant una codificació diferenciada depenen del dispositiu
que l’ha generat (botó d’alarma del terminal, UCR, dispositius perifèrics...).
 Identificar el dispositiu que ha generat l’alarma per aquells casos en què existeixi
més d’un dispositiu del mateix tipus.
 Tenir integrat un altaveu i un micròfon que doni cobertura suficient per a les
estàncies d’utilització.
 Permetre l’ajust de volum de la comunicació, durant l’alarma, solament des del
centre d’atenció.
 Comptar amb una bateria recarregable amb una autonomia (nova) de al menys 24
hores, 23 hores i 30 minuts en manera ‘stand by’ i 30 minuts en manera ‘conversació
mans lliures’ i en cap cas ha de ser inferior a 4 hores.
Permetre la coexistència d’un terminal telefònic analògic (si la persona disposa de línia
analògica), tot i que s’hagi esgotat totalment la bateria del terminal de teleassistència.
Tenir la capacitat de prioritzar qualsevol comunicació per pulsació del terminal o de la
unitat de control remot davant qualsevol altre tipus de comunicació telefònica per la
mateixa línia.
Transmetre al centre d’atenció cadascun dels estats detectats mitjançant una
codificació diferenciada en el cas de les alarmes tècniques:
o Tall i restabliment del subministrament de la xarxa elèctrica. El terminal ha de
transmetre la fallida de connexió a la xarxa elèctrica i el seu restabliment en un
temps aleatori entre la primera i la segona hora des de la detecció del tall o del
restabliment.
o Baixa bateria del terminal.
o Baixa bateria de la UCR.
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Indicar visualment i de forma diferenciada, el seu estat de normal funcionament i al
menys els estats de tall de línia, tall de subministrament elèctric i baixa bateria del
terminal. El terminal ha d’oferir també la possibilitat de generar aquestes indicacions de
forma sonora.
Una vegada produïda la indicació, i en cas d’estar activada la indicació acústica, el
terminal ha de permetre a la persona usuària la seva cancel·lació, després del seu
reconeixement. En qualsevol cas, ni la programació, ni la manipulació de la indicació
han de tenir efecte sobre la transmissió de les alarmes tècniques al centre d’atenció.
Poder ser configurat de forma que les alarmes tècniques (baixa bateria, fallida de
corrent elèctrica, baixa bateria polsador, etc.) puguin comunicar-se amb d’altres
números diferents als previstes per a l’atenció directa.
Permetre la comprovació de la transmissió al centre d’atenció efectuant comunicacions
automàtiques, especifiques per aquesta finalitat, de manera periòdica i silenciosa.
L’interval de temps entre comunicacions ha de ser programable.
Comptar amb una memòria no volàtil i susceptible de ser gravada i esborrada, en la
que s’han d’emmagatzemar totes les dades de configuració.
Poder ser interrogat i programat al propi domicili i remotament. Al menys, dels següents
paràmetres:
o Dades de connexió amb el centre d’atenció.
o Identificador del terminal de teleassistència.
o Retard de la pre-alarma.
o Freqüència de les connexions periòdiques de comprovació.
o Senyalització acústica d’alarmes tècniques.
Permetre el bloqueig del teclat d’accés a la programació, en cas de què el terminal en
disposi.
Permetre l’accés a la seva programació remota a través d’una comunicació en curs o
per un connexió específica.
Tenir capacitat per emmagatzemar, al menys, quatre alternatives de contacte amb
el/els centre receptor/s. Una alternativa de contacte pot ser un número de telèfon, una
direcció IP o una URL, entre d’altres.
Ser capaç de prioritzar qualsevol comunicació d’alarma d’atenció immediata davant
qualsevol altre tipus de comunicació.
En cas de produir-se una alarma de qualsevol tipus estant una altra alarma en curs, el
dispositiu deu garantir que ambdós arribin a la central.
Permetre la configuració de la durada i la senyalització de la pre-alarma.
La persona usuària ha de poder anular la transmissió de l’alarma al centre d’atenció
després de l’activació del sistema mitjançant acció voluntària, iniciar un període de prealarma de durada programable.
Tenir la capacitat d’indicar acústica i visualment la pre-alarma al terminal de la persona
usuària.
Tenir la capacitat de senyalitzar acústica i visualment el progrés de la transmissió de
l’alarma al centre d’atenció, després de la pre-alarma.
En cas de tall de transmissió de l’alarma sense ordre del centre d’atenció, el terminal
haurà de repetir-la automàticament.
Tenir la capacitat, en cas de no rebre una senyalització específica des del centre
d’atenció en un temps determinat, de tallar la comunicació en curs i establir una nova.
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Tenir un nombre de reintents programats d’entre 4 i 15, per cada alternativa de
contacte.
Evitar que la retransmissió d’alarmes tècniques bloquegi l’atenció d’alarmes d’atenció
immediata.
Comunicar-se en dúplex (manera simultània i bidireccional amb el centre d’atenció i
half-dúplex (manera alternativa i bidireccional controlat per l’operador). L’operador ha
de poder commutar d’una manera a d’altra.
Acceptar, al menys, dues unitats de control remot, estant cadascuna de les possibles
UCR clarament diferenciades i identificades quan es rebi la comunicació en el centre
d’atenció.
Permetre identificar inequivocament cadascun dels dispositius amb un mínim de 12
caràcters numèrics o alfanumèrics.
Comptar amb un sistema de protecció davant sobretensions transitòries en la línia
telefònica i ports d’alimentació.
El terminal haurà de permetre comunicacions per veu amb una gama de freqüències,
límit superior el qual ha de ser com a mínim 7.000 Hz amb l’objecte de proporcionar
una bona qualitat d’àudio.
El terminal no ha de:
Tenir antenes telescòpiques.
Generar noves alarmes al centre d’atenció, una vegada activat el dispositiu, pel mateix
motiu fins que la comunicació inicial no hagi estat tancada
Permetre la finalització de l’alarma sense ordre de tall per part del centre d’atenció. A
més a més, el terminal ha de:
Permetre l’activació del micròfon de manera que no es pugui escoltar en remot allò que
passa al domicili, excepte qual es produeixi una situació d’alarma d’atenció immediata.
Permetre una trucada d’alarma al centre d’atenció, generada per pulsació del terminal
destinat a tal efecte, ha d’enviar una codificació diferenciada de la resta d’alarmes.
Integració d’un altaveu i un micròfon amb radis d’acció suficients. S’haurà de disposar,
si Dipsalut ho requereix, d’informes de resultats de les proves a les que es sotmet
l’equip, en què s’especifiqui, al menys, la potència del altaveu, el mètode emprat, les
condicions d’assaig i el resultat obtingut, incloent-hi com a mínim, el millor i el pitjor
resultat obtingut amb el dispositiu funcionant en full-duplex i half-duplex.
El volum ha de ser controlable, en cas d’alarma, des del centre d’atenció.
La bateria ha de ser de tipus recarregable i ha de proporcionar al terminal una
autonomia amb total garantia i capacitat de almenys 24h, 23h i mitja en stand by més
mitja hora de conversa ‘mans lliures’. En cas que la Diputació de Barcelona ho
requereixi, s’haurà de disposar d’informes on s’especifiquin els resultats de les proves
a què s’ha sotmès l’equip, en les quals s’ha d’especificar al menys, el mètode emprat,
les condicions d’assaig i el resultat obtingut.
El terminal ha de disposar d’un connector adequat per alimentar-se de la línia telefònica
des de preses de xarxa de RJ11 i alhora incorporarà una presa de connexió RJ11 per
poder connectar en sèrie un terminal telefònic analògic (a excepció d’unitats
domiciliàries basades en mòdul de comunicació GSM).
El telèfon connectat al terminal haurà de seguir funcionant encara en el cas
d’esgotament total de la bateria del terminal de teleassistència.
62

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa

Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PPT plec prescripcions tècniques
licitació servei teleassistencia

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: ZWTNE-JERP4-FKXK2
Data d'emissió: 2 de junio de 2021 a les 10:24:10
Pàgina 63 de 71




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 359121 ZWTNE-JERP4-FKXK2 8009BED2368C10BD8FDDE9057C4F8A70E6E142A0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut






















El document ha estat signat per :
1.- Cap de la unitat d'Acció Social - Govern de DIPSALUT.Signat 26/05/2021 14:34

ESTAT

APROVAT
26/05/2021 14:34

Si el terminal de teleassistència disposés de funcions de telèfon convencional seguirà
conservant-les encara que s’esgotin totalment les bateries.
Tots els reconeixements de funcionament que realitzi el terminal des del domicili es
transmetran al centre d’atenció amb codificació diferenciada per cadascun dels estats
detectats.
El terminal de teleassistència comptarà amb un indicador visual d’alarmes tècniques
per fallida de connexió a la xarxa elèctrica o la línia telefònica. De la mateixa forma,
tindrà l’opció d’habilitar o no un indicador acústic en els mateixos casos.
El terminal de teleassistència haurà d’emetre una alarma tècnica diferenciada en cas
de:
o Tall de subministrament elèctric. S’afegirà un temps aleatori no superior a dues
hores abans de la seva transmissió al centre d’atenció.
o Restabliment de la xarxa elèctrica. S’afegirà un temps aleatori no superior a
dues hores abans de la seva transmissió al centre d’atenció.
o Baixa bateria del terminal.
En cas que les alarmes tècniques s’identifiquin acústicament, aquestes podran ser
cancel·lades fàcilment per la persona usuària.
El terminal de teleassistència haurà de poder ser configurat de forma que les alarmes
tècniques (baixa bateria, fallida de corrent elèctrica, baixa bateria polsador, etc.) puguin
trucar a altres números diferents als previstos per a l’atenció directa.
La comprovació de la connectivitat amb el centre d’atenció serà realitzada pel terminal
de teleassistència efectuant comunicacions automàtiques específiques per aquesta
finalitat, al centre d’atenció, de manera periòdica i silenciosa. L’interval de temps entre
trucades serà programable.
La connectivitat amb el centre d’atenció estarà basada indistintament en RTC com amb
models de comunicació GSM. Els costos associats a una línia GSM seran a càrrec de
l’empresa contractada que serà titular de la línia.
La programació del terminal de teleassistència i les seves dades bàsiques residiran en
una memòria no volàtil i susceptible de ser gravada i esborrada.
El terminal de teleassistència haurà de poder ser interrogat i programat des del propi
domicili, així com en remot des del centre d’atenció, d’ almenys els següents
paràmetres:
o Números de telèfon del centre d’atenció.
o Número d’identificació del terminal de teleassistència.
o Retard de pre-alarma.
o Trucades periòdiques.
L’accés a la programació del terminal de teleassistència des del domicili, en cas de
realitzar-se a través d’un teclat incorporat, aquest s’haurà de poder protegir/bloquejar
per evitar manipulacions no desitjades.
L’accés a la programació del terminal de teleassistència des del centre d’atenció haurà
de realitzar-se a través d’una trucada en curs.
El terminal de teleassistència tindrà capacitat per emmagatzemar, al menys, quatre
números de telèfon de la central receptora.
El terminal de teleassistència tindrà capacitat de prioritzar qualsevol trucada d’alarma
davant qualsevol altre tipus de comunicació telefònica.
En cas de produir-se una alarma de qualsevol tipus mentre hi ha una altra alarma en
curs, el dispositiu haurà de garantir que ambdues arribin al centre d’atenció.
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El període pre-alarma es senyalitzarà acústicament en el terminal de la persona
usuària.
Transcorregut el període de prealarma el terminal de teleassistència transmetrà
l’alarma cap el centre d’atenció. El progrés efectiu de la trucada es senyalitzarà al
terminal de l’usuari lumínica o acústicament.
Desprès de l’emissió d’una alarma, la persona usuària no podrà mai tallar i alliberar la
línia telefònica.
El terminal de teleassistència emetrà un tipus de trucada d’alarma diferent, depenent si
la trucada procedeix de la terminal, d’alguna UCR o d’altra dispositiu connectat via
ràdio.
Els terminals de teleassistència hauran d’acceptar, al menys tres unitats de control
remot (UCR), estant cadascuna d’elles clarament diferenciades i identificades quan es
rebi la trucada al centre d’atenció de trucades.
Els terminals de teleassistència hauran d’identificar-se amb un número que contingui
almenys 12 dígits.
Els terminals de teleassistència comptaran amb un sistema implementat de protecció
davant descàrregues electromagnètiques de la línia telefònica i sobrecàrregues
elèctriques en la tensió d’alimentació.
En cas de l’adquisició de nova tecnologia, aquesta comptarà amb compatibilitat amb
les línies telefòniques basades en xarxes de tecnologia IP i convencional, amb una
correcta connexió telefònica i transmissió de veu i dades.

B. Unitat de control remot
La unitat de control remot (UCR) o penjoll disposarà de:
 Un botó de pulsació fàcilment reconegut al tacte que eviti en tot cas, pulsacions no
desitjades.
 Un botó polsador el qual desencadeni l’activació del sistema i posada en contacte, en
manera conversa ‘mans lliures’ amb el centre d’atenció.
 Una bateria amb una durada mínima de quatre anys amb dues o tres pulsacions al dia
com a mínim.
 Indicadors lumínic d’activació.
 Accessoris tipus penjoll.
A més a més, la UCR haurà:
 Establir la comunicació amb el terminal de teleassistència serà via ràdio en la banda
de freqüència entre 869.20 i 869.25 MHz d’acord amb la CEPT/ERC/REC 70-03.
 Tenir un radi d’acció mínim de 50 metres radialment a l’interior d’edificis convencionals
d’estructura metàl·lica o de formigó armat i 150 metres a l’aire lliure.
 Enviar al terminal de teleassistència un avís si l’estat de la seva bateria és baixa, sense
necessitat que la persona usuària realitzi cap tipus d’intervenció.
 Poder despenjar i penjar en manera ‘mans lliures’ davant una trucada rebuda al telèfon
de la persona usuària.
 Disposar de connectors segurs, de forma que no es pugui desconnectar de forma
involuntària.
 Complir Certificació CLASE I, que garanteixi absència de soroll en el rang de freqüència
de teleassistència.
 Ser hermètica a l’aigua: complirà allò exigit per al nivell d’estanqueïtat IP67.
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En cas que Dipsalut ho requereixi, s’hauran de presentar informes de resultats de les proves
a què s’hagi sotmès la UCR en què s’especifiqui, al menys, el mètode utilitzat i les condicions
d’assaig i el resultat obtingut.
La unitat de control remot ha de complir les següents característiques:
 Complir la norma UNE-EN 50134-2 ‘Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social.
Parte 2: dispositivos de activación’.
 Tenir un botó polsador fàcilment identificable per color, forma i tacte que en ser polsat,
desencadeni l’activació d’una alarma d’atenció immediata que generi una trucada des
del terminal de la persona usuària en manera conversa ‘mans lliures’ amb el centre
d’atenció
 Tenir una bateria amb durada mínima de quatre anys amb dos pulsacions al dia quan
solament té la funció de polsador. S’ha de tenir en compta que pot haver-hi unitats de
control remot que a més de la funció de polsador tinguin integrades d’altres funcions,
com per exemple la detecció de caigudes.
 Tenir un indicador visual d’activació. En el cas de persones que rebin la informació
visual, la indicació d’activació de la unitat de control remot es generarà acústicament
des del terminal domiciliari.
 Ser portable mitjançant suports tipus polsera i penjoll (cas pel qual ha de tenir un
mecanisme antiescanyament segons la UNE-EN 50134-2). Al menys un d’ells s’ha de
subministrar conjuntament amb la UCR.
 Tenir subjeccions resistents per als diferents suports en què es pugui ser portat.
 Notificar l’estat de baixa bateria de forma automàtica i tenir una autonomia mínima de
30 dies des de la primera notificació.
 Tenir un radi d’acció mínim de 150 metres al aire lliure sense interferències.
 Disposar d’un grau de protecció, de al menys IP67, segons norma UNE 20324.
 Complir els requisits de CLASE I d’acord amb la norma UNE-EN 300 220.
La unitat de control remot hauria de:
 Poder despenjar i penjar en manera ‘mans lliures’ una trucada entrant.
 Permetre l’enviament de senyals acústiques mitjançant la pulsació del botó durant una
trucada d’alarma d’atenció immediata. L’enviament de senyals acústiques permet una
alternativa de comunicació a la persona usuària que polsa la UCR però que té dificultats
per comunicar-se per veu perquè per exemple, està retirada del terminal. La unitat de
control remot no ha de permetre les activacions no desitjades.
C. Dispositius perifèrics de seguretat associats a la tecnologia domiciliària
Tots els dispositius perifèrics de seguretat associats a la tecnologia domiciliària, hauran de
complir les següent característiques:
 Tenir un radi d’acció mínim de 150 metres a l’aire lliure sense interferències pel que fa
a les alarmes d’atenció immediata.
 Estar associat/s al seu terminal domiciliari en el moment que sigui instal·lat al terminal
domiciliari i sempre que s’emeti alguna alarma d’atenció immediata.
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Identificar l’alarma que es transmeti al terminal mitjançant una codificació diferenciada
depenent de la seva causa (baixa bateria, tall de subministrament, etc.).
Comunicar al terminal el seu estat de bateria baixa si el dispositiu perifèric genera
alarmes d’atenció immediata.
Garantir que després de la generació de la primera alarma de bateria baixa és capaç
de general una alarma d’atenció immediata dins dels 30 primers dies.
Permetre la programació de la periodicitat de la notificació de les alarmes tècniques.
Ser fàcilment instal·lable i permetre que es canviï la seva ubicació i reinstal·lació,
Tenir pesi grandària reduïts, sempre que s’asseguri el seu adequat funcionament i
permeti el seu ús sense molèsties.
No comptar amb arestes perilloses, elements tallants, punxants o susceptibles de
produir alguna lesió.
Mostrar el seu nombre de sèrie.
Indicar la seva data de fabricació o la data de caducitat del mateix en el cas dels
dispositius que tinguin una data de caducitat. En aquest requisit queden excloses les
bateries.
La comunicació amb el terminal de teleassistència serà via ràdio en la banda de
freqüència entre 869.20 i 869.25 MHz d’acord amb la CEPT/ERC/REC 70-03.
La potència i el cicle de treball de l’emissor no han de superar els límits establerts en
la recomanació CEPT/ERC/REC 70-03.
L’abast mínim dels dispositius al terminal de teleassistència serà d’almenys de 40
metres radialment en l’interior d’edificis convencionals d’estructura metàl·lica o de
formigó armat i 150 metres a l’aire lliure.
El senyal transmès contindrà, en manera codificada, la identificació del transmissor que
serà única i irrepetible, i el del tipus d’alarma generada. El codi que es transmeti tindrà
la suficient longitud, disseny i tipus de modulació que garanteixi la no duplicitat o
assimilació a uns altres comandaments remots d’altres aplicacions.
Es garantirà la no generació de falses alarmes en cap circumstància. El sistema serà
suficientment segur com perquè el receptor no consideri com a bona una recepció
causada per interferències o productes d’intermodulació. Caldrà assegurar el bon
comportament del receptor en els camps d’alta intensitat de radiofreqüència o el baix
efecte d’inhibidors.
En cas que el manteniment del dispositiu requereixi un reemplaçament de la fons
d’alimentació interna, aquesta serà fàcilment substituïble, comercial o especial de baix
cost.
El dispositiu podrà comunicar-se amb el terminal de teleassistència per indicar l’estat
de les bateries que siguin imprescindibles per al seu correcte funcionament.
En cas de bateria baixa el dispositiu generarà un avís amb un codi específic a través
del terminal. La periodicitat serà programable o com a màxim que es rebi un senyal
cada 48 hores. Des de l’inici de l’emissió de l’alarma de bateria baixa, es garantiran al
menys 30 dies de funcionament de la unitat amb totes les seves funcionalitats actives.
Els dispositius comptaran amb facilitat d’instal·lació, de canvi d’ubicació i de
reinstal·lació.
El pes i grandària seran el més reduïts possible per assegurar les seves funcions i
permetre el seu ús permanent sense molèsties.
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Els dispositius estaran construïts amb materials antial·lèrgics, no tòxics, no
propagadors del foc i que es puguin reciclar. D’acord amb la normativa d’etiquetat
vigent, s’indicarà la família de reciclatge corresponent.
El contenidor extern estarà fabricat amb un materialque faciliti la seva neteja, evitant
les superfícies rugoses, amb solcs i baixos relleus.
El disseny no comptarà amb arestes perilloses, elements tallants, punxants o
susceptibles de produir lesió alguna.
El dispositiu tindrà un manteniment mínim i serà necessari contemplar de forma molt
especial la reducció dels treballs tècnics al domicili de la persona usuària.
Els manuals, en format electrònic, seran amplis i complets.
El dispositiu haurà de disposar en l’exterior i/o en l’interior la següent informació: data
de fabricació i número de sèrie.

D. Dispositius per a la prestació del servei de teleassistència fora del domicili
Els dispositius utilitzats per a la prestació del servei fora del domicili son terminals de
comunicacions mòbils que es programen per interactuar amb el centre d’atenció per mitjà d’un
protocol aplicat a la teleassistència.
Es tracta d’equips que utilitzen la tecnologia GSM (Sistema Global de Comunicacions Mòbils)
o la tecnologia de tercera generació de comunicacions mòbils o les seves posteriors
evolucions(2G, 3G, 4G, etc.), que poden incloure funcions especialitzades com el càlcul de la
ubicació, acceleròmetres, detectors de ràdio freqüència (RF), etc.
El terminal haurà de disposar d’un botó d’auxili SOS exclusiu, que permeti a la persona usuària
enviar una alarma d’atenció immediata. Aquest botó podrà ser físic (hardware) o programat en
el dispositiu (software) per a la seva activació mitjançant la pantalla tàctil sent en ambdós casos
de fàcil identificació i accionament.
Les alarmes també permetran ser provocades automàticament pel terminal basant-se en les
mesures, és a dir, quan un paràmetre assoleixi un llindar de risc o una combinació de
paràmetres indica una combinació de risc potencial (detecció de caigudes, per exemple). Unes
altres característiques que caldrà tenir en compte són:
 Haurà de ser de fàcil maneig, senzill de comprendre, intuïtiu i lleuger.
 Deurà ser accessible de conformitat amb els requisits de la norma UNE-EN 301549.
 En el cas que el dispositiu tingui sortida de veu, per aquelles persones que disposin de
tecnologies auditives compatibles amb acoblament magnètic, i quan el dispositiu
s’utilitzi pegat a l’oïda, s’haurà de proporcionar un dispositiu compatible amb aquest
acoblament que satisfaci els requisits de la norma ETSI ES 200 381-2.
 Haurà de disposar d’un sistema de localització precisa, bé mitjançant GPS o en el seu
defecte mitjançant sistemes alternatius de precisió i fiabilitat que es puguin garantir.
 Haurà d’enviar la informació sobre localització conjuntament amb les alarmes d’atenció
immediata i quan el centre d’atenció ho demani.
 Han d’oferir la possibilitat de ser configurats per a què, exceptuant les alarmes d’atenció
immediata, el dispositiu no comuniqui informació sobre la seva localització. S’ha de
tenir en compte que hi ha persones que sol·liciten que el
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servei no ofereixi informació sobre la serva localització. En aquests casos, se’ls ha de
proporcionar un dispositiu que pugui ser configurat per a què, exceptuant les alarmes
d’atenció immediata, no comuniqui informació sobre la seva localització.
Habilitat opcionalment la funcionalitat tracking o de seguiment de recorregut amb la
possibilitat de configurar la finestra de temps en què aquesta funcionalitat estigui en
actiu.
Disposar de la funcionalitat de comunicar-se amb el centre d’atenció, de manera
periòdica i silenciosa, de forma que el centre d’atenció pugui detectar situacions en les
quals el dispositiu no pugui establir comunicació. L’interval de temps entre
comunicacions ha de ser programable.
Haurà de poder ser interrogat i programat remotament sobre les dades de connexió
amb el centre d’atenció.
La bateria del dispositiu haurà de tenir una bateria de 24 hores en repòs, i ha de ser
capaç durant aquest període de realitzar una comunicació d’alarma d’atenció
immediata de una durada de cinc minuts.
Haurà de generar una alarma de bateria baixa de manera automàtica quan la bateria
s’hi trobi entre un 10% i un 20% de càrrega.
Notificar a la persona usuària que el nivell de bateria és baix.
Notificar a la persona usuària que l’alarma d’atenció immediata està en curs.
Les notificacions a la persona usuària hauran de fer-se de forma que siguin
diferenciables per aquesta.
A les persones usuàries que ho necessitin, se les ha de facilitar un dispositiu que es
pugui configurar per generar les notificacions de manera visual, acústica i per vibració
o per un subconjunt d’aquestes modalitats.
Si el botó és hardware, haurà de ser diferenciable de manera tàctil. Les persones
cegues o amb limitacions de la visió es beneficien de controls diferenciables pel tacte.
Les comunicacions per veu del servei de teleassistència hauran de tenir una gama de
freqüències, límit superior el qual ha de ser com a mínim de 7.000 Hz amb la finalitat
de proporcionar una bona qualitat d’àudio.
En el cas que el dispositiu disposi de sortida de veu, haurà de proporcionar un mitjà per
ajustar el volum de la sortida de veu. Aquest mitjà deuria de permetre ajustar el volum
de la sortida de veu en un rang de al menys 18 db.
Per aquelles persones que tinguin limitació de mobilitat en els membres superiors,
l’alarma podrà ser activada mitjançant un producte de suport adequat a les necessitats
de la persona usuària. Si fos necessari, l’empresa contractada haurà de facilitar el
producte de suport conjuntament amb el dispositiu per a la prestació del servei de
teleassistència fora del domicili. Cal especificar que hi ha productes de suport que
permeten a un persona amb mobilitat reduïda en els membres superiors activar una
funció, com ara els polsadors de galta, polsadors que presentin una gran superfície de
contacte, polsadors de peu, reconeixedors de veu, etc.
Per aquelles persones usuàries que no pugin fer servir la comunicació oral, ja sigui
d’expressió o en la recepció de missatges, el dispositiu ha de facilitar la via de
comunicació més adequada a les seves característiques, entre les quals destaquen:
a) Comunicació via text.
b) Comunicació augmentativa i alternativa. Els sistemes augmentatius de
comunicació complementen el llenguatge oral qual, per sí sol, no és suficient per
establir una comunicació efectiva amb l’entorn. Els sistemes alternatius de comunicació
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substitueixen al llenguatge oral quan aquest no és comprensible o està absent. Un
exemple de comunicació augmentativa i alternativa combina l’ús de text amb imatges
(pictogrames, fotos, etc.).
c) Llengua de signes mitjançant videocomunicació. Aquesta pot incloure un
servei d’intermediació per als professionals del centre d’atenció que no siguin persones
usuàries de llengua de signes que podran ser proporcionats directament pel centre
d’atenció o a través de tercers. En aquests tres casos s’ha de permetre la transmissió
simultània de veu.
E. Centre d’atenció
El centre d’atenció així com el de suport hauran de:
 Un sistema de comunicacions amb un nombre de línies telefòniques suficients per
garantir l’atenció de la persona usaria. Aquest sistema haurà de permetre:
o Realitzar transferència de les trucades rebudes.
o Oferir la possibilitat de realitzar conferències a tres (centre d’atenció/persona
usuària/recursos externs).
o Disposar d’un sistema receptor multiprotocol, fet que permetrà negociar i
establir una comunicació amb els terminals i protocols dels diferents fabricants.
o Tenir la capacitat d’implementar els diferents protocols normalitzats d’alarmes
socials o teleassistència. D’aquests, com a mínim dos, hauran d’estar
normalitzats en algun país europeu.
o Disposar d’una aplicació informàtica integrada amb el sistema de
comunicacions que permeti:
 Accedir a la informació de les persones usuàries.
 Gravar i gestionar totes les comunicacions amb les persones
usuàries del servei.
 Oferir accés en atendre una alarma d’atenció immediata, a la
següent informació: Identificador del terminal.
 Tipus d’alarma i localització, aquesta ubicació
quan procedeixi.
 Identificador del dispositiu que genera
l’alarma, si s’escau.
 Informació
de
la
persona
usuària,
especialment aquella que sigui més rellevant
com seva unitat convivència, recursos privats
de la persona usuària, dades relatives a
l’habitatge i d’altres que puguin ser clau per
donar-li una resposta immediata.
 Historial de les comunicacions.
o Emmagatzemar les alarmes rebudes de tal forma que s’associïn a la informació
següent:
 Tipus d’alarma i localització, aquesta ubicació quan procedeixi.
 Data, hora i minut en la que es rep, atén i tanca.
 Identificador del terminal.
 Identificador del dispositiu que genera l’alarma, si s’escau.
 Informació de la persona usuària.
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o Codificar les comunicacions segons els motius i les actuacions que es derivin.
o Comptar amb un mòdul d’agendes o recordatoris que permetin generar el nombre
d’agendes per usuaris segons la periodicitat que s’hagi establert (visites mèdiques,
aniversaris o d’altres recordatoris).
o Disposar d’un mòdul de consulta en remot des del qual es pugui tenir accés a les dades
de la persona usuària amb la finalitat de facilitar el treball quan es realitzen
intervencions al domicili.


Disposar d’un sistema de seguretat i suport que tingui:
o Un sistema de replicació de dades en temps real entre el centre d’atenció
principal i el/s centre/s de suport.
o Un sistema de còpies de seguretat que garanteixi la salvaguarda i possibilitat
d’una ràpida recuperació de les dades.
o Unes línies de xarxes intel·ligents i opció de desviament automàtic de les
trucades entre el centre d’atenció principal i el centre de suport.

F. Gestió de l’equipament tècnic
L’empresa contractada haurà de garantir el subministrament, la instal·lació, el manteniment, la
reparació i la reposició de l’equipament tècnic utilitzat per les persones usuàries, així com la
retirada en cas de baixa en el servei.
Tanmateix, haurà de garantir la planificació, execució i revisió d’un pla de manteniment
correctiu i preventiu del centre d’atenció que serveixi com a suport del mateix i que inclogui
tots els elements de seguretat per al correcte funcionament i el seu servei de forma
ininterrompuda.
El contractista haurà de comptar amb un sistema de gestió de l’equipament tècnic (terminal,
UCR, dispositius perifèrics i d’altres que pugui haver per a la prestació del servei) que asseguri
el manteniment correctiu i preventiu.
En quant a la periodicitat de comprovació automàtica dels terminals domiciliaris, aquesta es
realitzarà com a mínim un cop cada 15 dies naturals que tindrà un cost gratuït per a la persona
usuària. Les unitats de control remot i en general qualsevol dispositiu connectat via ràdio amb
el terminal domiciliari, hauran de tenir funcions de reconeixement periòdic de baixa bateria per
assegurar el seu correcte funcionament en cas d’emergència.
En les incidències de la tecnologia domiciliària que afectin a la continuïtat del servei, les
reparacions, reposicions o substitucions s’han de realitzar en un període no superior a 48 hores
des de la detecció de l’avaria.
Una vegada realitzada la reparació o substitució de l’equipament tècnic es portaran a terme
totes les proves per comprovar el seu correcte funcionament.
L’empresa contractada ha de disposar d’un telèfon per realitzar la comunicació de qualsevol
avaria o incidència que impedeixi establir comunicació amb el centre d’atenció a través de la
seva terminal o qualsevol altra anomalia que pugui ser detectada en el funcionament normal
del servei. Aquest telèfon de contacte ha de tenir un cost gratuït per a la persona usuària. Així
mateix ha d’aparèixer en un lloc visible del terminal i en tota la documentació lliurada a la
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persona usuària: manuals, reglament d’ús, notificacions per part del servei, etc. També serà
recordat pel personal que concerti la cita per a la resolució d’averies i incidències en cas que
aquestes es produeixin, amb la finalitat que la persona usuària pugui comunicar possibles
modificacions al respecte.
L’empresa contractada haurà de garantir la reposició de l’equipament instal·lat als domicilis de
les persones usuàries, mantenint un estoc mínim del 10% respecte als equips instal·lats en
dependències pròximes al territori on es realitzi el servei
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