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ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES 
Secció de Serveis Socials 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONCERTACIÓ DE 18 PLACES DE RESIDÈNCIA 

TEMPORAL  

 

Primera – Objecte  

L’objecte del concert és la disponibilitat de 18 places d’acolliment residencial temporal. 

Aquest servei és una prestació garantida segons la Cartera de serveis socials aprovada pel 
Decret 142/2010, d’11 d’octubre, que modifica la primera Cartera de serveis socials 2008-
2009, aprovada pel Decret 151/2008, de 29 de juliol, definida com un servei social bàsic de la 
tipologia “ Servei de residència temporal per a persones adultes i famílies en situació d’exclusió 

social “. 

 
Les 18 places residencials responen a la necessitat d’oferir  l’acolliment residencial temporal en 
un entorn favorable i segur de persones/famílies en situació de vulnerabilitat i necessitat 
d’habitatge, per tal de garantir el seu benestar personal i facilitar  la seva inserció laboral, 

social i comunitària, a través d’un acompanyament social. 
 

Aquest concert es regirà per la normativa aplicable a l’Estat, de la Generalitat de Catalunya i les 

disposicions de la Comunitat Europea que s’escaigui, i es tindrà en compte, d’una manera 

especial, el compliment de la legislació vigent en matèria de serveis socials de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Segona – Vigència 

 

El concert tindrà una vigència de dos anys, a iniciar-se en el moment que s’indiqui en el document de 

formalització, podent aprovar-se dues pròrrogues anuals. 

Donada la naturalesa del servei concertat, en cas de rescissió del concert, l’entitat proveïdora 

queda obligada a continuar la prestació del servei amb les mateixes condicions i els mateixos 

termes pactats, per un període màxim de 6 mesos. 

 

Tercera – Característiques del  servei a prestar. 

 
És garantir l’allotjament, manutenció, suport personal i social i assistència sanitària segons el 
seu grau de necessitats i dependència, i d’acord amb la normativa sectorial vigent durant les 
24 hores al dia.  
 

Els objectius són : 

 

• Facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència de 

les persones que s’hi acullen. 

• Afavorir el manteniment i la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social dels 

residents. 
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• Integrar el resident a la comunitat/ciutat, per millorar la seva capacitat d’integració 

sociolaboral. 

• Millorar l’atenció social i familiar dels residents, mitjançant un treball que persegueixi la 

col·laboració mútua entre la institució i els familiars i/o amics dels residents. 

• Treballar la cerca d’un habitatge o recurs residencial adequat a les característiques del 

resident amb l’objectiu de l’alta del servei. 

 

El servei objecte d’aquest concert per les places residencials es concreta, entre d’altres, en les 

prestacions i actuacions següents: 

 

a) Àrea assistencial:  actuacions per a la realització de les activitats de la vida diària, 
l’atenció personal, alimentació, cura de la roba, higiene individual, assistència sanitària 
bàsica, i les actuacions adreçades a la prevenció i la contenció de l’estat físic i psíquic, 
afavorint el màxim grau d’autonomia i d’integració social, d’acord a les necessitats del 
usuaris.    
 

b) Àrea d’integració i suport personal, familiar i social: actuacions adreçades al suport 
personal, familiar i social, i a fomentar la interrelació amb famílies i amics. 
 

c) Àrea de serveis generals: comprèn la neteja i bugaderia de l’aixovar el centre, 
l’allotjament, manutenció, bugaderia i repàs de la roba personal dels residents. 
 

d) Àrea d’activitats formatives i laborals: actuacions adreçades a la formació 
ocupacional, alfabetització, coneixement de l’entorn i l’idioma, cerca de feina activa, 
amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat del resident. 
 

Per a això el centre han d'oferir a les persones que ocupin les places concertades els següents 

serveis bàsics:  

 

• Acolliment i convivència.  

• Allotjament i manutenció.  

• Bugaderia i repàs de la roba, si és el cas.  

• Suport social.  

• Cura de l'aspecte físic i del vestit.  

• Programes d'activitats adreçats al manteniment de les aptituds i de la motivació, com 
també dels interessos i la integració laboral.  

• Programes adreçats al manteniment de l'autonomia, com també de prevenció del 
deteriorament fisicopsíquic.  

• Atenció familiar adreçada a l'afavoriment de les relacions de la família amb la persona 
usuària i el seu entorn. 

• Garantir l’assistència sanitària 
 

Els beneficiaris han de reunir els següents requisits i circumstàncies :  

• Persones que tinguin un empadronament continuat a la ciutat d’almenys 6 mesos. 
 

• Persones menors de 65 anys i més grans de 18 anys o menors acompanyats d’almenys 
un dels seus progenitors.  
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• Persones no dependents, ni amb discapacitat amb barem de mobilitat o necessitat 
d’una persona per a realitzar les AVD. 
 

• Persones que presenten la necessitat de caràcter conjuntural d’atenció social urgent 
de ser allotjades, a causa d’estar sense sostre per diferents causes com conflictes 
familiars, desnonaments, violència familiar, abandonament, aiguats, incendis o altres 
circumstàncies imprevisibles, o que es trobin en una situació de greu risc social. 
 

Quarta – Accés a les places concertades, i baixa de les mateixes. 

L’accés a les places concertades és per derivació dels serveis socials municipals (segons model 

annex).  

En el moment de l’ingrés es formalitzarà un contracte assistencial amb l’entitat proveïdora.  

Abans del seu ingrés les persones han de tenir coneixement del reglament de règim interior 

del centre. La informació correrà a càrrec dels serveis socials municipals. 

No hi haurà període de prova. 

Les persones que ocupin una plaça residencial en concert poden donar-se de baixa pels 

següents motius, que han de quedar degudament documentats: 

  

a) Fi del contracte assistencial. 

b) Voluntat expressa de l'usuari/a. 

c) Trasllat a un altre servei públic o privat/ o habitatge 

d) Cessament o suspensió, prèvia audiència de 10 dies a l'interessat/a de la prestació del 

servei per qualsevol de les causes següents: 

 

• Quan deixin de reunir els requisits i les condicions que van motivar 

l'atorgament de la plaça que ocupa. 

• Quan s'ha efectuat ocultació de béns, o aportació de dades incorrectes o falses 

que hagin suposat l'accés a la prestació del servei, sense reunir els requisits 

establerts. 

• Per incompliment de les normes de funcionament i convivència establertes en 

aquest reglament de règim intern. 

• Incompliment del contracte. 

 

Cinquena – Condicions tècniques de les places concertades 

5.1. Recursos Humans. 

 

L’establiment de l’entitat proveïdora haurà de tenir, per la prestació els serveis objecte 

d’aquestes places concertades, els mitjans personals i tècnics que estableix l’actual normativa 

sectorial per als serveis socials residencials d’estada limitada. 

 

5.1.1. Haurà de disposar del personal tècnic i d’atenció suficient per donar resposta a les 

necessitats globals de les persones ateses, així com el personal necessari per a les 

tasques d’allotjament i manutenció. 
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5.1.2. Els serveis de neteja i cuina es cobriran amb personal propi o subcontractat. 

5.1.3. L’entitat ha de garantir les ràtios de personal establertes legalment en tot moment, 

fent front als canvis legislatius que puguin donar-se. En cas de que aquest supòsit 

signifiqui un desequilibri econòmic financer en la prestació, s’ha de comunicar 

immediatament a l’Ajuntament per procedir a la rescissió del contracte o a la 

compensació econòmica corresponent i la modificació del concert, si escau. 

5.1.4. Tot el personal que l’entitat proveïdora contracti per a l’acompliment d’aquesta 

prestació estarà al seu càrrec.  

5.1.5. L’entitat proveïdora resta obligada, pel que fa al personal que designi per a l’execució 

del concert, al compliment de les disposicions vigents, especialment en matèria de 

legislació laboral, Seguretat Social i fiscal, sanitàries i de seguretat i salut laboral, com 

també de les que es promulguin durant la seva execució, així com la resta de 

condicions que s’especifiquen en el present plec de clàusules tècniques. Tanmateix, 

vetllarà i promocionarà la formació de tot el seu personal. 

5.1.6. L’entitat proveïdora és la responsable de la selecció i de la formació del personal i de 

les activitats de reciclatge professional. En qualsevol cas, el personal d’atenció directa, 

ha de ser seleccionat tenint en compte les seves capacitats i aptituds per l’atenció a 

persones o famílies amb dificultats socials, com a condició bàsica i haurà de comptar 

amb una formació tècnica adequada. 

5.1.7. L’establiment residencial ha de disposar i aplicar un programa anual de formació. 

5.1.8. L’entitat es compromet a cobrir els llocs de treball en cas d’absència per malaltia, 

sancions, baixes del personal o altres causes analògiques. 

5.1.9. L’entitat proveïdora podrà subcontractar la prestació de serveis de bugaderia, cuina i 

altres serveis complementaris, el quals restaran obligats respecte a aquesta entitat, la 

qual serà l’única responsable de la gestió de l’equipament. 

5.1.10.  Els serveis de neteja, bugaderia i cuina, administració, direcció i manteniment, s’han 

de proveir amb personal que no presti serveis d’atenció directa.  

5.1.11. L’establiment ha de comptar amb una persona responsable de la direcció tècnica amb 

capacitació professional, d’acord amb el que s’estableix en el Decret 284/1966, de 23 

de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials, modificat pel Decret 

176/2000, de 15 de maig.   

5.1.12. D’igual manera ha de comptar amb 1 director/a responsable i 1 professional per torn, 

amb el perfil adequat, educador social o treballador social.  

 

5.2. Condicions de l’establiment i en la prestació: 

 

L’entitat proveïdora resta obligada durant la vigència del concert a: 

 

5.2.1. Prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la necessària continuïtat, 

amb els principis de bona fe i diligència, ajustant-se estrictament a les condicions i a 

les disposicions legals que li són aplicables. 

5.2.2. Comunicar a l’Ajuntament de Manresa qualsevol baixa, pel motiu que sigui, d’una 

plaça concertada. 
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5.2.3. L’entitat proveïdora haurà de tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances 

que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei, garantint un 

capital mínim de 300.000 € per víctima i any i de 600.000 € per sinistre.  

5.2.4. Sol·licitar totes les autoritzacions, registres i catalogacions pertinents per l’exercici de 

les activitats que s’hagin de dur a terme i abonar tots aquells impostos, gravàmens i 

arbitris que afectin l’activitat objecte de concert. 

5.2.5. Facilitar en tot moment l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre del Departament 

d’Afers socials, treball i famílies i el seguiment i control dels serveis per part de 

l’Ajuntament de Manresa de les condicions de les places concertades. 

5.2.6. Garantir els serveis mínims establerts en cas de vaga o situacions anàlogues. 

5.2.7. Facilitar a l’Ajuntament de Manresa quanta informació sigui necessària sobre el 

funcionament de l’establiment residencial, així com de  les condicions establertes en 

relació a les places concertades.  

5.2.8. Disposar d’un protocol d’acollida que faciliti una ràpida i eficaç integració de l’usuari al 

nou entorn, i d’un protocol de seguiment d’aquest. 

5.2.9. Disposar d’un registre d’assistits 

a. Registre de baixes (aquestes darreres amb data i motivades). En cas de 

decés en l’establiment, es farà constar la causa primària i secundària i 

la signatura del responsable del centre.  

b. Cens de residents, on consti el seu emplaçament a l’establiment. 

c. Registre de seguiment de la participació de les persones usuàries en el 

programa d'activitats on hi consti el nom de les persones usuàries que 

hi participin. 

5.2.10. L'entitat gestora ha de disposar d’un pla d'emergència del centre. Aquest haurà de 

contenir la informació de la Guia per al desenvolupament del Pla d'Emergència contra 

incendis i d'evacuació en els locals i edificis (Ordre del Ministeri de l'Interior de 29 de 

novembre de 1984) i tenir en compte la Llei 4/1997 de 20 de maig, de protecció civil 

de Catalunya (DOGC 2410 de 29 de maig de 1997) 

5.2.11. Disposar d'un tauler d'anuncis, en lloc visible, en el qual s'hi exposi: 

a. Autorització de l'establiment o servei. 

b. Reglament de règim intern. 

c. Organigrama de l'establiment on es mostrin les diferents àrees funcionals i serveis 

de l'establiment, els seus responsables i la seva dependència organitzativa. 

d. Horari d'informació als familiars dels responsables de les diferents àrees 

d'assistència. 

e. Avís sobre la disponibilitat de fulls de reclamació. 

f. Horari de visites. 

g. Programa anual d'activitats. 

h. Instruccions per a casos d'emergència. 

i. Tarifes de preus dels serveis opcionals. 

5.2.12. El servei de manutenció-menjador, serà prestat seguint les prescripcions dietètiques 

especificades en un protocol d'alimentació, i garantirà una alimentació adequada a les 
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prescripcions mèdiques dels residents, si és el cas. L'entitat  establirà i publicarà en el 

lloc adient els menús programats per al mes següent, dividit per setmanes. 

5.2.13. Un  mes abans de les baixes de cada resident l’entitat haurà de pactar amb els serveis 

socials municipals les condicions de la mateixa o la possibilitat de pròrroga. 

 

5.3. Obligacions de les persones ateses 

El Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials estableix 

als usuaris de serveis i establiments socials i, si escau, als seus representants legals, l’obligació 

de facilitar la percepció del servei i, en especial a: 

- Facilitar la recepció del servei, l’aplicació del pla d’intervenció i l’atenció professional. 

- Respectar i facilitar la convivència. 

- Complir el Reglament del servei. 

- Abonar, si s’escau, la contraprestació econòmica que correspongui pel servei prestat, d’acord 

amb la normativa vigent.  

Les persones usuàries han de comunicar a l’Administració les dades personals, econòmiques i 

socials necessàries per a la determinació del seu grau de necessitat per a l’accés al servei, així 

com també informar de qualsevol canvi en aquelles que pugui incidir en la determinació o 

configuració del servei prestat. 

L’incompliment provat per part de les persones usuàries i, si escau, els seus representants 

legals de les obligacions esmentades podrà comportar la suspensió de la prestació del servei o 

el cessament d’aquesta, si així s’ha previst al reglament de règim interior, al contracte subscrit 

o a les disposicions d’aplicació.  

 

5.4. Obligacions de l’entitat en relació a les persones ateses 
 

L’establiment del concert de places suposa l’obligació de l’entitat proveïdora en relació als 

beneficiaris de la plaça de: 

 

5.4.1. Establir els mecanismes d'informació i de participació de les persones usuàries o els seus 

representants legals. 

5.4.2. Facilitar el màxim la llibertat d’entrada i sortida de l’alberg a  les persones residents. 

 5.4.3. Ha d'establir un horari d'informació i atenció a la persona usuària o família. Serà 

responsabilitat de l'entitat proveïdora exposar aquesta informació a l'exterior de l'establiment. 

5.4.4. Tenir a disposició de les persones usuàries i dels seus familiars els fulls normalitzats de 

reclamacions. 

5.4.5. Formalitzar, amb cadascuna de les persones usuàries, el corresponent contracte 
assistencial establert, que reculli el contingut obligatori de les parts i que en cap cas pot 
suposar una pèrdua dels drets que tenia com usuari del centre.  
5.4.6. Custodiar la correspondència, oficis i informes, a l’expedient de l’usuari com a resident. 

 
Els serveis addicionals al plec i opcionals per a les persones usuàries hauran d’estar descrits per 

part de l’entitat, i figuraran els tipus de serveis que ofereix i els contractats amb els usuaris o 

familiars segons el contracte assistencial. Aquests serveis seran opcionals per la persona 

usuària.  
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6. Edifici i instal·lacions 

Haurà de disposar les condicions materials mínimes de l’establiment, establertes per l’Ordre 

de 15 de juliol de 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, respecte a: 

• L’emplaçament, accessos i recorreguts interiors. 

• Característiques generals de l’edificació.  

• Instal·lacions i serveis complementaris: evacuació d’aigües, instal·lació dels 
subministraments (aigua, gas i llum), instal·lació de prevenció contra incendis, 
serveis d’higiene, serveis de neteja, serveis de cuina, bugaderia, sanitari, 
equipament, manteniment i neteja. 

• Condicions especifiques pel que fa a l’ocupació i els diferents espais. 
 

7. Drets i deures dels usuaris 

 

7.1. L’entitat està obligada a vetllar pel respecte dels drets de les persones usuàries a que fa 

referència aquest concert i reconegudes a la legislació, i especialment els que recull la Llei 

12/2007.  

Tal i com estableix el Decret 176/2000, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de 

regulació del Sistema Català de Serveis Socials, l’empresa gestionadora  del servei vetllarà pel 

respecte dels drets dels usuaris del servei residencial d’estada limitada reconeguts a les lleis i, 

especialment, els següents: 

- Dret a una informació, suficient i adequada a les seves circumstàncies personals, sobre 
la seva situació i els fets que li incumbeixen, garantint el dret a la intimitat. 

- Dret a rebre voluntàriament el servei en les condicions establertes en el document de 
formalització del servei. 

- Dret a la confidencialitat, intimitat i a la no divulgació de les dades personals que 
figurin en els seus expedients o historials. 

- Dret a una atenció personalitzada i a la prestació d’un servei de qualitat. 
- Dret a la continuïtat en la prestació dels serveis en les condicions establertes o 

convingudes en el document de formalització del servei. 
- Dret a la informació i participació en el seu pla d’intervenció. 
- Dret a no ser discriminat en el tractament per raó de naixement, raça, sexe, religió, 

opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, i a ser tractat amb 
el respecte i consideració deguda a la seva dignitat. 

- Dret a conèixer l’estat de tramitació del procediment en els quals tingui la condició de 
persona interessada, i a obtenir còpies de documents continguts en el procediment, 
segons el règim previst legalment. 

- Dret a presentar, en qualsevol forma admesa en dret, reclamacions, queixes, 
suggeriments, etc. relacionats amb el funcionament del servei, i a rebre una resposta 
en el termini adequat. 

- Dret d’accés als serveis en condicions d’igualtat tenint en compte el seu estat de 
necessitat. 

 

Per efectuar l’ingrés en un establiment residencial serà condició necessària la prèvia i lliure 

manifestació de voluntat de la persona que hagi de ser acollida. 
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7.2. L’usuari o famílies han d’observar les normes de funcionament i convivència pròpies de la 

institució que els acull i tenir cura de la seva pròpia salut. 

Aquests deures impliquen, alhora: 

• Facilitar dades veraces i imprescindibles per a valorar i atendre la seva situació. 

• Comunicar els canvis en la seva situació personal i familiar que puguin afectar les 

prestacions sol·licitades o rebudes. 

• Comparèixer davant l’Ajuntament de Manresa quan sigui requerit. 

• Comportar-se amb respecte, tolerància i col·laboració per a facilitar la convivència i la 

resolució de problemes. 

• Complir les normes del centre i respectar les instal·lacions. 

• Complir els deures que estableixi la normativa del centre. 

• Complir amb les seves obligacions econòmiques derivades de la prestació el servei. 

 

8. Obligacions i facultats de l’Administració 

 

L’Ajuntament de Manresa resta obligat durant el vigent concert a: 

 

8.1. Abonar mensualment l’import establert, segons el règim econòmic, prèvia factura de 

l’entitat proveïdora. L’Ajuntament assumeix el 100% del cost de 16 places reservades i en ús 

exclusiu. Per altra part, dues places es facturaran segons ocupació. 

8.2. Modificar, per raons d’interès públic, les característiques del servei concertat, com també 

suspendre la seva execució, indemnitzant, si és el cas, per danys i perjudicis causats, aplicant 

analògicament els termes que estableix la legislació de contractes del sector públic. 

8.3. Exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per restablir el bon ordre en l’execució 

d’allò pactat, en el supòsit que ‘entitat incorri en actes i omissions que puguin interrompre el 

bon funcionament del servei o compliment de les clàusules acordades, sens perjudici d’allò 

establert en la legislació de contractes del sector públic. 

8.4. Exercir la inspecció del servei, controlar i avaluar de forma permanent la gestió de les 

places concertades, la qualitat assistencial i els resultats. Avaluar les dades relatives a 

l’autonomia dels usuaris/àries. 

8.5. Comunicar a l’entitat concertada qualsevol deficiència que observi perquè sigui reparada. 

8.6. Comunicar a la Generalitat de Catalunya i interposar  a l’òrgan competent per via 

administrativa qualsevol queixa o denúncia en relació a negligències, mancances o 

incompliments en el bon funcionament de la Residència pel que fa a règim residencial o règim 

d’acolliment diürn, atesa la legislació vigent. 

 

9.- Règim econòmic 

 

9.1.- L’entitat trametrà la facturació de les places concertades per mesos vençuts a 

l’Ajuntament de Manresa, dins els 5 primers dies del mes següent, acompanyada d’una relació 

nominal de les  persones ateses. En el cas de 16 places correspondrà a 1/12 part del 

pressupost ofert i en les dues restants els dies d’ocupació de la plaça corresponent. 
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La facturació, un cop registrada, seguirà el procediment establert per l’Ajuntament per tal que 

es pugui fer efectiu el seu pagament. 

9.2.  Es considera plaça reservada aquella que una vegada ocupada per una persona usuària no 

ho estigui realment, a causa d’absències forçoses transitòries o absències voluntàries no 

superiors a 15 dies. 

 

La regidora delegada d’Acció i Inclusió Social 

Mariona Homs Alsina 

 

 

 
 



 
 

SOL.LICITUD D’ACOLLIMENT A L’ALBERG (RESIDÈNCIA TEMPORAL) 
 
 

Emès per: ( nom i equip)   

Data:  

Dades del nucli familiar 
 
Telèfon de contacte: 
 

NOM NIF DATA 
NAIXEMENT 

EDAT DOMICILI 

     

     

     

 

Antecedents  
• des de quan es coneix la família:  any .............  
• aspectes treballats/tràmits realitzats: 

o suport econòmic/suport a la gestió econòmica: 
o orientació per a l’accés a prestacions (RGC, ajuts lloguer) 
o accés a recursos comunitaris:  
o en relació a la formació: 
o ............. 

 
Situació actual 
 

• Ingressos totals del nucli familiar (promig dels darrers 6 mesos)...............€/mes. 
• Deutes: SI/NO . Quins? 
• Número de membres de la família amb dependència o discapacitat: 
• Antecedents respecte la problemàtica d’habitatge (on ha viscut, on vivia fins 

ara...): 
 

• Al.lèrgies/dieta especial: SI/NO. Especificar: 
• Medicació: SI/NO – Quin membre de la família? 
• Observacions: 

 
 
Pla de treball amb la família (breu descripció dels objectius i accions plantejades) 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta de durada de l’acolliment: (justificació i pronòstic) 
 
 
 
Signatura professional      Vistiplau Cap secció 
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