Joan Manuel Abelló, secretari del Consell Comarcal del Baix Camp,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Camp, degudament reunida en
la sessió ordinària de 6 de juny de 2017, amb l’assistència de tots els seus membres
va adoptar, per unanimitat de vots dels membres assistents, l’acord que es transcriu
literalment a continuació:
“4.

Aprovació de l’adjudicació del contracte relatiu al servei d’acollida al pis
d’urgència social.

Inici del procediment
El dia 21 de març de 2017, la Junta de Govern va aprovar l’inici del procediment de
contractació del servei d’acollida residencial al pis d’urgència social per a dones
víctimes de violència masclista i per als seus fills i filles. Amb aquest acord es va
aprovar el plec de clàusules administratives particulars, la memòria i el plec de
prescripcions tècniques que regula aquesta contractació.
Objecte
Es tracta de donar un servei d’emergència per a l’acollida de la dona i els seus fills en
cas de violència masclista. La ubicació del servei d’emergència estarà situat en un pis
de la ciutat de Reus, però en casos excepcionals que així ho requereixin i sempre que
el nivell d’ocupació ho permeti, l’acolliment es podrà realitzar als serveis externs a la
comarca. L’entitat contractada disposarà d’una pòlissa d’RC per a la prestació d’aquest
servei.
Destinataris
El servei es concreta en la gestió del servei d’acollida per urgència a dones soles i/o
amb fills/es víctimes de violència masclista, per una estada aproximada de 20 dies.
Prestacions
Les Funcions de les treballadores socials i el personal adscrit al servei del pis
d’urgències per a dones víctimes de violència masclista i els seus fills i filles són les
següents:
a. Oferir un espai d’acollida immediat i temporal.
b. Vetllar per la integritat i seguretat de la dona i els seus fills i filles a càrrec.
c. Vetllar per tal que la dona pugui reflexionar per prendre aquelles decisions més
adequades per sortir de la situació de violència viscuda.
d. Donar Suport a la dona en les diferents gestions que hagi d’efectuar durant la
seva estada al servei (jutjats, metge, tramitació de prestació...)
e. Treballar en coordinació amb els serveis i recursos de la xarxa integral del
territori per oferir a la dona una atenció i acompanyament integral en tot el seu
procés de recuperació.
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f. Adequar el pis per l’entrada d’una dona i durant l’estança (roba de llit,
alimentació, utensilis de neteja personal). Si és necessari donació de roba,
joguines.
g. Vetllar per la bona alimentació, higiene, correcte medicació tan de la dona com
dels fills i filles.
h. Fer l’ingrés de la dona i els seus fills i filles, al més ràpid possible, amb
coordinació amb els serveis socials o cossos de seguretat, pactant l’hora
d’ingrés. Actualment preferiblement a partir de les 15 hores, si no és possible es
realitzarà abans.
i. Oferir suport, contenció i suport emocional tant a la dona com els fills i filles.
j. Estar disponibles telefònicament les 24 hores del dia els 365 dies de l’any tant
pels professionals com per les dones ingressades al pis.
k. Preparar el dia de la sortida.
l. Es realitza seguiment diari amb les dones que estan residint al pis d’urgències.
Pressupost màxim
• un import lineal anual de 2.000,00 €/any.
• un import per estada:
o estada per dia i unitat familiar (49,00 €/dia)
o estada per dia i unitat familiar amb més de 2 fills (62,00 €/dia)
• Per facilitar l'autonomia econòmica de la usuària, es podrà fer una aportació
d’un màxim de 10€ per setmana en concepte de 'diners de butxaca', aquests
s'afegiran al cost de l'estada.
• L’entitat assumirà les despeses bàsiques diàries: manteniment del pis, cost de
la treballadora social responsable del servei “Pis d’urgència” i totes les altres
despeses directes (alimentació, higiene personal... ) i indirectes derivades de la
prestació d’aquest servei (com pot ser el desplaçament amb taxi del municipi al
pis d’urgència sempre que no es pugui realitzar per altres mitjans de transport i
fora d’horari laboral dels serveis socials d’atenció primària), inclosos els
impostos que, en els seu cas se’n derivin.
Finançament
Contracte programa subscrit amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
2016-2019.
Marc normatiu
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i l’apartat 1.3.a, de l’annex del Decret
284/1996 modificat pel Decret 176/2000 en l’àmbit de les seves competències del
Servei d’acolliment residencial d’urgència, incloses en l’àmbit d’actuació dels Serveis
Socials d’Atenció Primària.
Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
aprovat pel Real decret 1720/2007, de 21 de desembre.
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Durada
1 any prorrogable per una nova anualitat.
Tramitació i procediment de contractació
L’expedient es va tramitar per via ordinària. El procediment de contractació ha estat el
negociat amb publicitat al perfil de contractant de la seu electrònica.
Publicitat de la convocatòria
El dia 10 de maig de 2017 es va publicar l’anunci de licitació i els plecs de clàusules
administratives particulars i tècniques al perfil de contractant de la seu electrònica.
El termini màxim per a participar va finalitzar el dia 25 de maig de 2017.
Entitats licitadores
Dins el termini màxim fixat a l’anunci de licitació va presentar una oferta, únicament, la
Fundació Assistència i Gestió Integral (AGI).
Obertura de les ofertes
El dia 30 de maig de 2017 va tenir lloc l’acte públic d’obertura de la única oferta
presentada.
La proposta de la Fundació AGI s’ajusta a les condicions màximes fixades en el plec
de condicions, establint per tant la següent proposta:
• Preu d’establiment del servei (import lineal anual) 2.000,00 €/any.
• Preu per estada:
▪ Preu per estada per dia i unitat familiar (49,00 €/dia)
▪ Preu per estada per dia i unitat familiar amb més de 2 fills (62,00 €/dia)
•

Aportació econòmica per facilitar l'autonomia econòmica de la usuària: un
màxim de 10€ per setmana en concepte de 'diners de butxaca', que s'afegiran
al cost de l'estada.

•

L’entitat assumirà les despeses bàsiques diàries: manteniment del pis, cost de
la treballadora social responsable del servei “Pis d’urgència” i totes les altres
despeses directes (alimentació, higiene personal... ) i indirectes derivades de la
prestació d’aquest servei (com pot ser el desplaçament amb taxi del municipi al
pis d’urgència sempre que no es pugui realitzar per altres mitjans de transport i
fora d’horari laboral dels serveis socials d’atenció primària), inclosos els
impostos que, en els seu cas se’n derivin.
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Proposta d’adjudicació
La Coordinadora de Serveis Socials ha informat que l’oferta presentada s’ajusta a les
condicions i requisits fixats en el plec de condicions, per la qual cosa proposa
l’adjudicació d’aquest servei a la Fundació AGI.
De conformitat amb el que s’ha exposat la Junta de Govern adopta, per unanimitat de
vots dels membres assistents, els següents acords:
1. APROVAR l’adjudicació a favor de la Fundació Assistència i Gestió Integral (AGI)
del contracte relatiu al servei d’acollida residencial al pis d’urgència social per a dones
víctimes de violència masclista i per als seus fills i filles, per un termini d’un any
prorrogable per una nova anualitat.
2. APROVAR la despesa màxima autoritzada derivada d’aquest contracte, que ve
finançada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
3. PUBLICAR el resultat d’aquesta adjudicació al perfil de contractant de la seu
electrònica del Consell Comarcal del Baix Camp. “

I, perquè així consti i als efectes procedents, expedeixo aquest certificat d'ordre i amb
el vistiplau del gerent, de conformitat amb allò que disposa l'article 203 i següents del
Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb l'advertiment
que l'esborrany de l'acta que conté aquest acord se sotmetrà a aprovació en la
propera sessió que es convoqui.

El secretari
Joan Manuel Abelló

Vist i plau
El gerent
Joan Emili Llauradó Grau

Signat digitalment per: CPISR-1 Joan
Manuel Abelló
Data i hora: 08/06/2017 13:18:29
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