Expedient:
Assumpte:

2022/67
Contracte d'arrendament de bé immoble per concurs

En compliment de la Provisió d'Alcaldia de data 14.1.2022, en la qual se sol·licita informe
tècnic en relació amb els requeriments tècnics d’un bé immoble destinat a donar continuïtat al
projecte del Centre Obert del municipi, proporcionant un espai d’acolliment i convivència per
donar atenció als infants en situació de risc, afavorint la cobertura de les seves necessitats que
els garanteixi un nivell de benestar adequat, desenvolupament personal, integració social i
adquisició d’aprenentatges, disminuint les situacions de risc i prevenint situacions més greus
de desprotecció.
En relació a les característiques requerides del bé i de conformitat amb l'article 11 del
Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny,
s'emet el següent

INFORME

Localització

En el centre urbà d’Altafulla

Classe

Urbana

Qualificació de sòl

Pot ser una zona residencial o equipament envoltat
d’aquest tipus de sòl

Peces funcionals i
superfície

Capacitat inicial per 10 places, ampliable a raó de 20
per cada 2 professionals.
Superfície mínima inicial de l’espai d’activitats de 30 m2.
Despatx professional: zones de treball 6 m2.
Una cambra higiènica amb un rentamans i un inodor per
cada 20 places o fracció.
Una cambra higiènica accessible.
Espai o armari tancat amb clau destinat a
l’emmagatzematge exclusiu dels productes de neteja

Ús / destinació

Local d’us compatible urbanísticament (administratiu,
educatiu, sanitari-assistencial, associatiu), destinat a
centre obert

Any de Construcció

Irrellevant, mentre estigui en bones condicions

Càrregues o gravàmens

Lliure de càrregues

Estat de conservació

Estructura en bon estat, tancaments i acabats en bon
estat, sense humitats ni patologies, instal·lacions en bon
estat
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Característiques del bé
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A continuació es detallen les condicions materials mínimes que han de complir els establiments
on es presten aquests serveis, segons l’annex 1 del Decret 205/2015:


Ubicació en el nucli urbà, amb les condicions d’accessibilitat reglamentàries.



Establiment independent amb accés directe des de via pública, preferentment en planta
baixa.



El nombre de sortides i les distàncies a cada sortida han de complir la normativa vigent
en cas d’emergències.



Les peces principals han de tenir una alçada lliure amb un valor mitjà superior als 2,50
m.



Tots els establiments han de tenir un espai o armari tancat amb clau destinat a
l’emmagatzematge exclusiu dels productes de neteja.



L’establiment ha de comptar amb el sistema de calefacció que garanteixi el confort en
totes les èpoques de l’any.



L’establiment ha de disposar d’enllumenat d’emergència, en recorreguts i sortides, i
d'extintors homologats col·locats en un lloc visible i degudament senyalitzats, segons el
que estableix el Codi tècnic d’edificació.



Els serveis socials que es prestin amb la intervenció d’equips professionals han de
disposar, com a mínim, d’un despatx professional, amb les següents característiques:
l’espai mínim de les zones de treball ha de ser de 6 m2 amb ventilació i il·luminació
suficients. Han d’estar dotats com a mínim d’una cambra higiènica accessible.



Les cambres higièniques han de tenir paviments anti-lliscants, s’han de poder
independitzar i han de disposar d’aigua calenta. També han de comptar amb el sistema
de renovació d’aire especificat en el Codi tècnic d’edificació i disposar d’un sistema
d’avís adequat a les característiques de la persona usuària.



Espais destinats a serveis de tipologia centre obert:
Les sales d’activitats disposaran de 3 m2 per persona amb il·luminació i ventilació
directes. Es poden admetre sistemes de ventilació mecànica.
Han d’estar dotats d’una cambra higiènica amb un rentamans i un inodor per cada 20
places o fracció. Com a mínim, hi ha d’haver una cambra higiènica accessible.



L’establiment ha de comptar amb un pla d’autoprotecció o un pla d’emergència que
resulti adient a la tipologia del servei d’acord amb les exigències normatives vigents i,
en qualsevol cas, cal exposar en lloc visible el plànol d’evacuació de cada planta de
l’establiment.



Com que no es preveu un ús residencial (amb pernoctació) no s’exigeix servei de cuina.
Si n’hi hagués, aquest hauria de complir amb tots els requeriments reglamentaris
d’equipament, ventilació i dotació de superfície.



Com a establiment de serveis socials hi ha d’haver una farmaciola. Cal un lloc de
emmagatzematge de la medicació tancat amb clau, i els medicaments que necessitin
conservar-se en un lloc fred han de ser en una nevera independent.



Tots els establiments han de tenir l’equipament necessari per a la prestació adequada
del servei d’acord amb les característiques de les persones usuàries ateses. Formen
part de l’equipament el mobiliari, els electrodomèstics, els aparells d’informàtica o de
comunicació, el parament de la llar, el material fungible d’higiene bàsica, l’equipament
clínic i els ajuts tècnics.
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Característiques específiques que requereix el local destinat a centre obert:



Capacitat inicial per 10 places, ampliable a raó de 20 per cada 2 professionals. Això
implica una superfície mínima inicial de l’espai d’activitats de 30 m2.
Horari diürn adaptat al calendari escolar, per les tardes en calendari lectiu, pels matins
en calendari no lectiu.

Fonaments de dret
Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim d'autorització administrativa i de comunicació
prèvia dels serveis socials i del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials. L'annex 1
fixa les condicions materials mínimes que han de complir els establiments on es presten
aquests serveis.
Llei 11/2007 de Serveis Socials. Aquest document defineix que la finalitat dels serveis socials
s’aconsegueix mitjançant les actuacions, els programes transversals, els projectes comunitaris
i les prestacions de serveis, econòmiques i tecnologies que estableixi la Cartera de Serveis
Socials. Aquest és l’instrument que determina el conjunt de prestacions de serveis socials de la
Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. Especialment queda recollida la prestació garantida
del Servei del Centre Obert, espai principal de treball de les situacions de risc en la infància i
adolescència, així com de prevenció educativa.
Decret 142/2010, d’11 d’octubre, en el qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials pels serveis
d’intervenció socioeducativa no residencial per infants, inclosos dins del serveis socials bàsics.
En aquest punt, la Generalitat de Catalunya ha desenvolupat aquest servei socioeducatiu no
residencial per a infants en situació de risc i les seves famílies, en el marc del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny.
Conclusions
El local ha de reunir unes condicions adequades per a acollir el servei indicat i complir les
condicions reglamentàries exposades.



La major superfície útil del local en general, i en particular de l’espai d’activitats, en
previsió de futures ampliacions del servei.



La proximitat a la seu de l’ajuntament.



Unes òptimes condicions d’accessibilitat i seguretat de l’espai exterior d’accés.



Les condicions econòmiques de l’arrendament.

Altafulla, a la data de la signatura electrònica.
Els serveis tècnics municipals
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Les condicions següents es consideren una millora a tenir en compte en el procediment de
licitació:
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