INFORME DE NO LOTITZACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DEL CENTRE PER A
L’AUTONOMIA PERSONAL A VIC (municipis d’OSONA I ZONA NORD DE LES COMARQUES
CENTRALS)

1.- Naturalesa i extensió de les necessitats
L’objecte d’aquest contracte de servei és la gestió del servei de Centre per a l’Autonomia Personal a
Vic, com a centre territorial de la xarxa de centres d’aquesta tipologia per a les comarques d'Osona,
Berguedà, Ripollès, Cerdanya i Garrotxa, que té com a objectiu la promoció de l’autonomia, la
capacitació i l’accessibilitat a l’entorn de les persones amb discapacitat o dependència mitjançant els
productes de suport (ajudes tècniques) i estratègies relacionades amb la seva utilització, d’acord amb
les especificacions d’aquest plec.
L’objecte del contracte, la gestió d’un Centre per a l’Autonomia Personal, d’acord amb el que
s’estableix a la Llei de serveis socials i el Decret 142/210 de’11 d’octubre de cartera de serveis socials
respecte aquest servei, ha de disposar de les característiques físiques, estructurals, funcionals i de
personal per complir les funcions i objectius i serveis següents:
1. Espai físic
El centre ha d’estar ben comunicat, ben identificat, de fàcil accés per als nuclis de població de l’entorn
i completament accessible; amb facilitat d’aparcament proper i disposar de places reservades per a
vehicles per a persones amb discapacitat.
El centre ha de disposar dels espais suficientment amplis per a tenir una exposició dels productes de
suport de cada àrea d’intervenció, per a les activitats formatives i difusió de la informació, i per
atendre a les persones que venen a demanar assessorament, orientació o suport qualsevol altre
gestió de forma personalitzada.
L’espai d’exposició ha d’oferir una mostra significativa de productes de suport, tècnics i tecnològics
dels següents àmbits: dormitori, bany, cuina, mobilitat i transferències, activitats de la vida diària, de
comunicació augmentativa i control de l’entorn.
S’ha de disposar també de material i tecnologia per a les activitats formatives i de difusió i
d’informació i també informació en format paper.
2. Àrees d’intervenció
El servei s’organitzarà principalment en tres àrees d’intervenció:
a) Àrea de productes de suport: que tracta el mobiliari adaptat, l’habilitació de l’entorn, els productes
per a la mobilitat, les transferències, la cura i la protecció personal, les activitats de vida diària, les
domèstiques, d’oci, i de la comunicació.
b) Àrea d’accessibilitat: És la que tracta les modificacions i adaptacions dels elements arquitectònics
de l’habitatge destinats a la supressió de barreres i a l’accessibilitat per a la millora de l’autonomia
i/o la cura de la persona.
c) Àrea de tecnologies de comunicació augmentativa: És la que tracta els productes per adaptar i
poder interaccionar amb l’ordinador, el control de l’entorn i en general, la tecnologia informàtica,
electrònica i demòtica, aplicats a la discapacitat.
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2.- Lots
L’objecte del contracte, gestionar un servei d’autonomia personal de la cartera de serveis, té com a
finalitat principal, entre d’altres, oferir un assessorament integral a persones amb discapacitat i amb
dependència. Atesa l’especificitat d’aquest servei, que el personal és reduït (2 persones), que han de
tenir uns coneixements especialment tècnics i que alhora han de treballar amb un alt grau de
coordinació i transversalitat, fer-ho per lots implicaria, de ben segur, una mala execució del contracte,
perjudicant el seu objecte principal.
És per això que es considera convenient que el contracte s’hagi d’adjudicar de forma conjunta, sense
possibilitat de dividir-lo per lots.
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