
SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS 
UNITAT DE CONTRACTACIÓ 
 

BASES PER A L’ESTABLIMENT D’UN CONCERT SOCIAL PER A LA 
PROVISIÓ DE PLACES D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL TEMPORAL O 
D’URGÈNCIA A LA CIUTAT DE MANRESA 
 
Primera. Objecte. L’objecte del concert és posar a disposició 18 places 
d’acolliment residencial temporal o d’urgència a la ciutat de Manresa, per 
atendre necessitats valorades pels serveis socials municipals. 
 
Segona. Import del concert. El pressupost del concert és de 259.028,91 
euros, IVA no inclòs. Amb aquest pressupost el cost unitari per plaça i dia és de 
39,43 euros, IVA no inclòs. 
 
En cas que la naturalesa de l’entitat amb qui es formalitzi el concert ho 
requereixi, serà d’aplicació un IVA del 10%. 
 
Tercera. Règim jurídic. Pel que fa a la normativa sectorial, seran d’aplicació 
les disposicions següents: 
 

- Decret 27/1987 de 29 de gener, d’ordenació dels serveis socials a 
Catalunya 

- Ordre 15/07/1987 de desplegament de les normes d’autorització 
administrativa de serveis i establiments de serveis socials i de 
funcionament del registre d’Entitats, Serveis i establiments socials 
fixades pel Decret 27/1987 de 29 de gener 

- Decret 27/2003, de 21 de gener, de l'atenció social primària a Catalunya. 
- Llei  12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 
- Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la cartera de Serveis 

Socails 2010-2011. 
- L’empresa haurà de complir la normativa higiènic-sanitària relativa a 

l'elaboració, manipulació i trasllat dels aliments (RD 640/2006, de 26 de 
maig, i RD  140/2003, de 7 de febrer) així com la normativa en referència  
a la manipuladors d’aliments establerta a nivell europeu ( R(CE) núm. 
852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004). 

 
També serà d’aplicació la disposició addicional 49a de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, així com el Decret llei 3/2016, de 31 
de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
 
Quarta. Forma i termini de presentació de les proposicions. Les entitats 
interessades en concórrer al concert social presentaran la proposició 
electrònicament a contractacio@ajmanresa.cat. La proposició haurà d’anar 
signada electrònicament pel representant de l’entitat interessada.  
 
El termini de presentació de les proposicions serà de 15 dies naturals, comptats 
a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent a la pàgina web 
de l’Ajuntament de Manresa. 

 
 



 
Cinquena. Documentació a presentar. L’entitat haurà de presentar en la seva 
oferta la següent documentació: 
 

• Breu descripció de les places a concertar:  
• Habitacions 
• Menjador 
• Serveis higiènics 
• Servei de neteja i bugaderia 
• Atenció personalitzada 

• Plànols de l’equipament  
• Mobiliari i equipaments amb els que compte 
• Organigrama i personal, així com horaris  de treball i dedicació 
• Programa funcional:  

o Relació amb l’Ajuntament 
o Reglament de règim intern 
o Horaris pels residents 
o Protocols de funcionament: acollida, estada i alta 

• Pressupost, redactat d’acord amb l’annex número I, al qual s’hi haurà 
d’acompanyar el detall dels conceptes que l’integren.  

 
L’Ajuntament es reserva el dret a fer una visita de comprovació de les 
condicions residencials durant el procés de valoració de l’oferta. 
 
Sisena. Valoració de les proposicions. S’estableixen criteris de valoració 
ponderables en funció d’un  judici de valor, que tindran una puntuació màxima 
de 100 punts: 
 
Equipament i serveis: fins a un màxim de 50 punts : 

• Places i dormitoris: il·luminació i ventilació de les habitacions, el 
mobiliari, el sistema de refrigeració o calefacció,  i la possibilitat de 
preservar intimitat en cas de famílies amb fills, fins un màxim de 10 
punts. 

• Serveis higiènics: lavabos i dutxes.  tenint en compte l’accés des de les 
habitacions, l’ús exclusiu per part dels residents i  la ràtio 
usuaris/serveis, fins a un màxim de 10 punts.  

• Servei de neteja i bugaderia a partir de la descripció dels serveis que 
s’ofereixen, la freqüència  i els protocols d’actuació. Es tindrà en compte 
les facilitats de poder-se netejar la pròpia roba,  fins un màxim de 10 
punts. 

• Menjador i àpats: condicions del servei de menjador, així com la  
possibilitat de que aquest sigui amb exclusivitat pels residents o permeti 
intimitat entre famílies, fins un màxim de 10 punts. 

• Àpats: provisió dels àpats (pròpia o càtering), així com la proposta de 
menús, l’equilibri nutricional i l’adaptació a les necessitats personals o 
familiars, fins a un màxim de 10 punts. 

 
 



 
Programa funcional : Fins a un màxim de 40 punts : 

 
• Es valorarà el personal amb el que compta l’equipament i l’organigrama 

fins a un màxim de 10 punts. 
• Es valoraran les normes de funcionament intern o règim intern, fins a un 

màxim de 10 punts. 
• Es valoraran els protocols d’atenció, especialment: l’acollida, el 

seguiment social, la coordinació amb l’Ajuntament i la previsió d’altes, 
fins a un màxim de 20 punts 

 
Altres, fins a un màxim de 10 punts: 

• Qualsevol altra millora que l’entitat pugui oferir vinculada amb la prestació 
del servei: programa d’activitats, documentació adjunta, etc. 

 
Per a la valoració de les proposicions es constituirà una comissió d’expertes 
formada per: 
 

- La cap de Secció de Serveis Socials, Josefina Ramírez i Ruíz. 
- La cap de Secció Tècnica d’Habitatge, Roser Caus Potroñ. 
- Un/una tècnic/a adscrit/a a la Unitat de Salut. 

 
Setena. Responsable municipal del concert social. L’Ajuntament designa 
com a tècnica responsable del concert social i que tindrà les facultats de 
seguiment i coordinació la senyora Josefina Ramírez Ruiz, cap de Secció de 
Serveis Socials. 
 
La regidora delegada d’Acció i Inclusió Social 
Mariona Homs Alsina 

 
  
 
  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX I 
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA DEL CONCERT SOCIAL PER A LA PROVISIÓ DE 
PLACES D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL TEMPORAL O D’URGÈNCIA A LA 
CIUTAT DE MANRESA 
 
 
En/Na........., amb DNI núm........, major d'edat, veí de ......, amb domicili al carrer..... 
núm... pis... amb capacitat jurídica i d'obrar per aquest atorgament, actuant en nom 
propi (o en representació de......... amb NIF ....... domiciliada al carrer ....), concorro al 
concert social per a la provisió de places d’acolliment residencial temporal o 
d’urgència a la ciutat de Manresa, acceptant i sotmetent-se plenament a les bases 
reguladores i al plec de prescripcions tècniques aprovats per l’Ajuntament de 
Manresa. 
 
Em comprometo a complir amb les bases reguladores i amb el plec de prescripcions 
tècniques, aporto la documentació que requereix la base cinquena i ofereixo un 
import per plaça i dia de ... euros (... €)1 [en xifra i en lletres], i un IVA de ... euros2 [en 
xifra i en lletres]. 
 
 
 
 
 [Data i signatura] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. alcalde president de l'Excm. Ajuntament de Manresa 
 

                                                           
1 No seran acceptats els imports superiors a 39,43 €, IVA no inclòs. 
2 El detall de l’oferta econòmica inclourà el desglossament de la quantia corresponent al preu unitari per plaça i 
dia i de la quantia corresponent a l’IVA al 10%. En cas que el licitador consideri que al preu unitari del concert 
ofert no hi serà d’aplicació l’IVA, podrà deixar en blanc aquest camp.  
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