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INFORME TÈCNIC PER LA TRAMITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL

REDUIR LA TAXA DE CONTAGI EN LA POBLACIÓ I, PER TANT REDUIR LA TRANSMISIÓ DEL
VIRUS
CONSORCI SANITARI DE BARCELONA DE DATA 22 DE JUNY DE 2021 I LA RESOLUCIÓ
SLT/2048/2021, DE 30 DE JUNY DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, PER LA QUAL ES PRROROGUEN I ES MODIFIQUEN LES MESURES EN MATÈRIA
DE SALUT PÚBLICA PER A LA CONTENCIÓ DEL BROT EPIDÈMIC DE LA PANDÉMIA DE COVID19 AL TERRITORI DE CATALUNYA
A la ciutat de Barcelona, l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), com a organisme
autònom local, té com a finalitat impulsar, organitzar, gestionar i articular, internament i
externament, el procés de prestació dels serveis socials de responsabilitat municipal
adreçats a la ciutadania.
pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març,
, i el Reial Decret 956/2020, de 3 de novembre, en el
es va
una sèrie de
mesures de prevenció i control per reduir la propagació del coronavirus que, respecte del
de mesures per a un major
i la seva distribució, el control de
distancies de segure
en els
CSS, així com la gestió i subministrament de cites i torns per evitar la manipulació par part de
les persones usuàries.
ls, tècnics i materials, per poder
primer i, posteriorment, amb el
S1/D/2020-990 de 17 de novembre, pel qual s'estableixen mesures específiques de
contractació d'emergència per a l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), i sempre
dintre del marc definit per l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, va poder implementar aquestes mesures de prevenció i control mitjançant
agents cívics que donen servei al Centres de
Serveis Socials de la ciutat, i que efectuen les següents tasques
seguretat.

rveis socials per controlar les distancies de

Control de rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.
Gestió i subministrament de cites per evitar que sigui manipulat per les persones
usuàries.
Malgrat que el passat 9 de maig de 2021 va finalitzar l
, continuen sent
necessàries les mesures de prevenció i control per reduir la propagació del coronavirus que
de Serveis Socials, dona que la cobertura vacunal no es alta i la transmissió comunitària encara
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es elevada, i per tant la seva supressió pot posar en perill el procés disminució de la
incidència del Covidcomunitària cap a la que ens dirigim gracies al procés de vacunació de la població.
En aquest sentit cal considerar que els serveis i tasques que efectuen els agents cívics suposen
un factor fonamental en la lluita contra la propagació de la Covid-19, i la seva supressió pot
, de fet
usuàries apliquen en el seu dia a dia, i per tant resulta imprescindible, que en el marc dels CSS
continuï existint una figura com la dels Agents Cívics
i
afluència, pel control de rentat de mans amb gel hidroalcohòlic i pel correcte ús de la
mascareta en els espais tancats.
i atès que continua existint la necessitat de

garantir que la relaxació de les m
del CSS no comporta un increment de la incidència de la COVID 19 en els CSS, i que no es pot
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) contempla la contractació amb tramitació
a la defensa nacional, com és el cas en el que ens trobem actualment.
Considerant també que

del gel hidroalcohòlic i mascareta, i que evitin la manipulació directa per part de les persones
2 de juny de 2021 per la senyora Carme
rcelona el qual
i seguint les recomanacions
es valora
necessari el manteniment de la realització dels serveis auxiliars per informació, control
tivitat relacionada amb la
dinàmica dels centres de serveis socials de la ciutat de Barcelona, en les mateixes condicions
i la transmissió comunitària encara és freqüent.

crucial, adaptant la seva activitat amb recomanacions i mesures actualitzades de prevenció, a
vegades a conseqüència d'actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb
l'objectiu general d'evitar els contagis: mesures de caràcter organitzatiu, de Protecció
col·lectiva, de protecció personal, de treballador especialment vulnerable i nivell de risc,
d'estudi i maneig de casos i contactes ocorreguts en l'empresa i de col·laboració en la gestió de
la incapacitat temporal.
És imprescindible reforçar les mesures d'higiene personal en tots els àmbits de treball i
enfront de qualsevol escenari d'exposició. Per a això es facilitaran els mitjans necessaris
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perquè les persones treballadores puguin endreçar-se adequadament seguint aquestes
recomanacions. En particular, es destaquen les següents mesures:
-

-

La higiene de mans és una mesura important de prevenció i control de la infecció.
Etiqueta respiratòria: Tossir i esternudar dins de la màscara i/o cobrir-se el nas i la
boca amb un mocador, i rebutjar-lo a una galleda d'escombraries amb bossa interior,
realitzant higiene de mans posterior; Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca; Practicar
bons hàbits d'higiene respiratòria.
Utilitzar la màscara adequada a l'activitat que es realitza. Mantenir distanciament físic
d'almenys 1,5 metres.

A més a més, la Resolució SLT/2048/2021, de 30 de juny, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya sorgeix en un context de transmissió
comunitària del virus, un dels pilars fonamentals de l'estratègia de lluita contra la COVID-19 és
l'adopció de mesures preventives i de control dirigides a afavorir el distanciament entre
persones que no pertanyen a grups de convivència estable, limitar les interaccions socials,
prescindir d'aquelles activitats no essencials que suposen un risc de contagi i evitar les
aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública, especialment
en llocs tancats.
L'experiència en la gestió de la pandèmia ha evidenciat l'eficàcia d'aquestes mesures amb
l'objectiu de protegir la salut de la ciutadania, garantir el control dels brots epidemiològics i
contenir la propagació de la malaltia, així com evitar el col·lapse del sistema sanitari.
A aquests efectes, en data 30 de juny de 2021, el director de l'Agència de Salut Pública de
Catalunya ha emès l'informe preceptiu justificatiu de l'adopció de les mesures urgents per fer
front al risc de brots de COVID-19. Aquest informe, que preveu els aspectes assistencials a
proposta del Servei Català de la Salut i els aspectes epidemiològics i de salut pública a proposta
de la mateixa Agència, posa de manifest que actualment a Catalunya hi ha una transmissió
comunitària creixent a totes les regions, afectant principalment la franja d'edat de 15-29 anys
però també la de 30-39 anys. L'Rt de Catalunya torna a situar-se per sobre d'1 des de fa 9 dies
(des del 17 de juny) amb una tendència creixent. Pel que fa a la situació assistencial, l'informe
indica que l'ocupació COVID-19 als hospitals continua disminuint tant en llits de crítics com en
general, si bé la major incidència de casos impacta en la demanda COVID-19 en els equips
d'atenció primària.
Aquest informe descriu una situació que suposa una involució en les dades epidemiològiques
que, pel moment, no té traducció a nivell d'ingressos convencionals ni en UCI, però que escau
abordar des de la prudència, mentre es progressa en el nivell de cobertura vacunal de la
població igual o més gran de 16 anys, encara insuficient per considerar la immunitat de grup,
alentint el procés gradual de desescalada, per als propers set dies, i mantenint mesures no
farmacològiques per al control de la transmissió del virus dirigides a limitar els contactes
socials fora de la bombolla de convivència, tant en àmbits públics com privats, i a evitar grans
concentracions de persones, amb la limitació dels aforaments en les activitats que impliquen
una interacció social elevada.
Ben és cert que, l
pandèmia

-19
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en cada moment, ha contractat diversos equipaments per donar resposta a les necessitats de
confinament de persones sense llar i altres col·lectius vulnerables, ha pres les mesures
necessàries per organitzar una atenció de serveis domiciliaris segurs i lliures de COVID-19, ha
reforçat la gestió de les residències municipals i altres serveis de gent gran i ha garantit el
funcionament dels Centres de Serveis Socials i la cobertura d'alimentació, higiene i altres
necessitats bàsiques a tota la població, especialment els més vulnerables.
En aquests moments, per tal de garantir el control propagació del coronavirus , i seguint les
celona i les recomanacions sobre la
tut català de Seguretat i Salut Laboral adscrit al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i per el Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya es valora necessari el manteniment dels
transmissió del virus.
Per tant existeix una necessitat urgent i inajornable de procedir a la contractació dels serveis
als. Més concretament els serveis de referència es
composen de 26 agents cívics i 1 coordinador que desenvolupen les seves tasques en els
següents centres:
DISTRICTE
CIUTAT VELLA

EIXAMPLE

SANTS-MONJUIC
LES CORTS
GRACIA
HORTA GUINARDÓ

SANT ANDREU
NOU BARRIS
SANT MARTÍ

Raval Nord
Raval Sud
Barceloneta
Gotic
Fort Pienc Dreta
Antiga Esquerra
Nova Esquerra
Sagrada Família
Sant Antoni
Cotxeres
Les Corts
CSS Sarrià
Vila de Gracia
Baix Guinardó
Carmel
Horta
Sant Andreu
Franja Besòs
Turó
Guineueta
Ciutat Meridiana
Besos
Poble Nou
EAIA Raval Sud
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26
1 coordinador
La tasca dels agents cívics bàsicament es concreta en la prestació de serveis auxiliars per
relacionada amb la dinàmica dels centres de serveis socials de la ciutat de Barcelona detallada
a continuació:
1) Introducció de dades al quiosc. Les persones usuàries, que estaran fent cua fora dels
centres de serveis socials, són cridades per odre de cua (mantinguda pel vigilant de seguretat) i
entren dins dels centres socials acompanyades amb una persona dels centres de serveis socials
pels usuaris per donar compliment de les mesures de seguretat i higiene en front de la COVID19. Aquella persona serà única que manipularà la porta. Hi haurà dos supòsits.
El primer si la persona té cita amb un/a professional tècnic, la persona del centre introduirà les
l centre de serveis socials per tal que faci espera a la
cua, ja amb el tiquet de torn assignat.
- Si la persona anat sense cita: la persona dels centres de serveis socials introduirà les dades de

cua, ja amb el tiquet de torn assignat.
2) Gestió de torns:
que els toca el seu torn, ja que sigui per atenció de la UGA com de les cita amb els
professionals tècnics (en coordinació amb la UGA, que és qui va fent el passi de torn, tant per
ella com quan així ho indiquin els professionals).
: També és podrà donar altres tasques de suport a la
-AP, en funció de

les necessitats de cada moment.
control d'accessos dels centres de serveis socials per controlar les distancies de
seguretat

Control de rentat de mants amb gel hidroalcohòlic
Gestió i subministrament de cites per evitar que sigui manipulat per les persones
usuàries.

necessària la contractació del

, és
,

, per
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un import màxim de 421301,15 (IVA inclòs), des del dia 10 de maig de 2021 fins al dia 31 de
desembre de 2021, atès que disposa de la capacitat i solvència tècnica adient.
per imperiosa
urgència o resta de procediments atès que, a conseqüència que la ràpida i massiva
propagació del Covid-19 ha causat una crisi sanitària, econòmica i social que impedeix una
planificació ràpida i eficaç per fer front a les necessitats que sorgeixen en el dia a dia,
Mensualment a través de nous or
analitzant i decidint la continuïtat del
servei de referència. Sempre tenint com a referència
olució de la pandèmia i de la
vacunació
.
corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social i a què no incorri en cap supòsit de
prohibició de contractar.
es proposa la tramitació del contracte
complementar

per a la contractació
a favor de

421301,15 (IVA inclòs), des del dia 10 de maig de 2021 fins al dia 31 de desembre de 2021,
atès que disposa de la capacitat i solvència tècnica adient.

Barcelona, a la data de la signatura

Marta Fité Avellana
Directora Territorial de Nous Barris

Anna de Palau Rovira
Comunitària
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