CONVENI

TIPUS

DE

COL·LABORACIÓ

INTERINSTITUCIONAL

ENTRE

L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
(DIPSALUT) I EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ PER A LA
LICITACIÓ

I

DESENVOLUPAMENT

DEL

SERVEI

DE

TELEASSISTÈNCIA

DOMICILIÀRIA (PM 12)

ENTITATS QUE INTERVENEN:

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, (Dipsalut)
representat pel Sr. Josep M. Corominas Barnadas, en la seva condició de president,
SECRETARI

en virtut de les facultats conferides per Decret de la Presidència de la Diputació de
Girona, de 15 de juliol de 2015, i assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari

29/06/2017

general de Dipsalut.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà representat per el president Sr. Ferran Roquer i
Padrosa i assistit per el senyor Francisco Luís Muñoz Cameo secretari de la

Dipsalut, com a organisme autònom de la Diputació de Girona, actua amb base a les

Jordi Batllori Nouvilas
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corporació,

competències que li atorguen els articles 31, 36.1.a, 36.1.b, 36.1.d i 36.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local i l’article 32.a de la Llei 12/2007, d’11
d’octubre, de serveis socials.
Per la seva banda el Consell Comarcal de de l'Alt Empordà, actua amb base a la
competència que li atorguen els articles 31.2, 32.a i 34.3 de la Llei 12/2007, d’11
d’octubre, de Serveis Socials, quan estableixen que els Consell Comarcals supleixen

PRESIDENT

els municipis de menys de 20.000 habitants en la titularitat de les competències
pròpies dels serveis socials bàsics, entre les que es troba la de la teleassistència
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domiciliària, recollida a l’article 17.i de la mateixa Llei.

.
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En virtut de l’esmentat,
MANIFESTEN:
I. Que les institucions que representen comparteixen la voluntat de cooperació, a
través dels seus corresponents Serveis Socials, per propiciar l’atenció adequada a les
persones en situació de risc o fragilitat per factors d’edat, socials, territorials, sanitaris
o funcionals.
II. Que el Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 24 de novembre de 2015 va
acordar “Aprovar inicialment la transferència de la Unitat d’Acció Social, adscrita a
l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona a
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)”. Així, en
SECRETARI

data 1 de gener de 2016, aquesta unitat queda adscrita a l’Àrea de Polítiques de
Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de Dipsalut.
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III. Que en data 25 de gener de 2016, el President de Dipsalut va aprovar per decret
l’adscripció del contracte per a la prestació del Servei Local de Teleassistència als 220
municipis de les comarques gironines a l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i
Qualitat de Vida de Dipsalut.
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IV. Que en data 4 d’abril de 2017, el President de Dipsalut va aprovar per decret a
ratificar pel Consell Rector, l’addenda al conveni tipus de col·laboració interinstitucional
entre Dipsalut i els ajuntaments/consells comarcals de la demarcació Girona per al
desenvolupament del programa de teleassistència domiciliària, amb efectes des del 17
d’abril de 2017 i fins el moment de formalització d’un nou contracte de serveis de
teleassistència domiciliària.
V. Que per decret de Presidència de 21 de març de 2017, s’ha iniciat la licitació del
PRESIDENT

servei de teleassistència domiciliària amb la previsió de poder-se aprovar l’expedient
de la mateixa a properes sessions del Consell Rector (òrgan competent per la
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quantia).
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VI. Que amb data 23 de maig de 2017, el Consell Rector de Dipsalut va aprovar el
conveni

tipus

de

col·laboració

interinstitucional

entre

Dipsalut

i

els

ajuntaments/consells comarcals/consorcis per al desenvolupament del Servei Local de
Teleassistència Domiciliària a les comarques gironines, vinculat al contracte esmentat
anteriorment.
VII. Que és voluntat de les parts encarregar a Dipsalut que assumeixi la gestió del
procediment de licitació conjunta del contracte en les seves fases de preparació,
adjudicació, formalització i extinció/resolució en nom de la resta de poders
adjudicadors que en formen part.
VIII. Que aquest encàrrec es fonamenta en:

SECRETARI

-

L’article 36.2 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, que preveu el suport
als ajuntaments per a la tramitació de procediments administratius i realització

29/06/2017

d’activitats materials i de gestió, assumint-les quan aquells se les encomanin.

-

L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i l’article 11 de la llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic que estableixen que la realització
òrgans administratius o de les entitats de dret públic, pot ser encarregada a
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de les activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels
altres òrgans o entitats de la mateixa o de diferent administració, per raons
d’eficàcia o quan no es disposin dels mitjans tècnics idonis per al seu
desenvolupament.

-

L’article 38.2 de la directiva 2014/24/UE, de contractes, que preveu que dos o
més poders puguin acordar la realització conjunta de determinades
contractacions específiques i que un sol poder adjudicador administri el

PRESIDENT

procediment, per compte pròpia i per compte dels altres poders adjudicadors
implicats.
Per tal d’aconseguir generar economies d’escala que permetin una millor
relació qualitat-preu en la prestació contractada i per unificar i donar equitat a la
prestació del servei a la demarcació de Girona.
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-
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IX. Que pel que fa a l’execució del contracte s’aplicarà el règim previst en aquest
conveni i als plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars
de la licitació.
X. Que pels motius esmentats, amb caràcter previ a l’aprovació de l’expedient de
contractació es fa necessària la signatura del present conveni on es recullen, entre
d’altres, els drets i obligacions jurídiques i econòmiques necessàries per a la licitació
del servei de teleassistència domiciliària.
En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents:
PACTES:

SECRETARI

1. Objecte:
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració institucional entre els
ajuntaments/consells/consorcis i Dipsalut per a la licitació i coordinació de la prestació
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del servei de teleassistència domiciliària a les comarques gironines i a l’àmbit territorial
de cadascuna de les parts.
Pel que fa a la gestió de la licitació:
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El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, de conformitat amb l’article 38.2 de la Directiva
2014/24/UE, de contractes, i la resta de normes esmentades anteriorment, encarrega
a Dipsalut com a poder adjudicador, la funció d’òrgan de contractació, en el
procediment de licitació que inclourà els tràmits relatius a la preparació, adjudicació,
formalització i extinció/resolució del contracte.
Per aquest motiu s’acorda en el present conveni que Dipsalut realitzi tots els tràmits
administratius relatius al procediment de contractació, des de la seva aprovació fins a
PRESIDENT

la seva liquidació.
Pel que fa al servei de teleassistència:

d’edat, socials, territorials, sanitaris o funcionals, per possibilitar la seva permanència
en l’entorn de vida habitual i vetllar per la seva qualitat de vida.
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El servei s’adreça a persones en situació de risc, fragilitat o aïllament per factors
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El servei de teleassistència és una prestació bàsica de caràcter tecnològic garantida
en la Cartera de Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, per tant, exigible com a dret subjectiu amb l’acreditació de la
situació de necessitat que correspongui, d’acord amb el Decret 27/2003, de 21 de
gener, d’atenció social primària.
La teleassistència constitueix una modalitat d’atenció ininterrompuda a les persones la
qual, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d’emergència a les
persones i donar una resposta ràpida a aquestes situacions, garantint la comunicació
permanent amb una persona de referència i que es faci el seguiment fins a la seva
resolució.
És un servei que funciona 24 hores - 365 dies de l’any mitjançant un terminal que
SECRETARI

permet la comunicació bidireccional amb l’exterior i que està connectat a un Centre
d’Atenció Telefònica – CAT- i que s’acompanya d’un Servei d’Intervenció Domiciliaria –
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SID – per aquells casos en que cal desplaçar-se al domicili de la persona i/o fer el
seguiment dels usuaris.
De conformitat amb l’article 48.3 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim jurídic
del sector públic el conveni es subscriu, entre d’altres raons, per millorar l’eficiència en
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la gestió pública del servei i facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics.

2. Objectiu i finalitat del servei:

L’objectiu del servei és promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries i
la seva família mitjançant el foment de la seva autonomia tant per mitjans tecnològics
com per altres tipus d’intervenció. És fonamentalment, una eina de suport per a les
PRESIDENT

persones que decideixen envellir en els seus domicilis i, per tant, facilitadora de la
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permanència en els seus municipis.
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Les funcions principals de la teleassistència són:


Proporcionar un contacte permanent i bidireccional entre els usuaris i una
persona externa al domicili vinculada a un centre d’atenció telefònica.



Respondre de forma immediata en cas d’emergència i seguiment de la
situació.



Donar seguretat i suport a la persona usuària i a la seva família, detectant
possibles riscos potencials i coneixent la seva evolució especialment a nivell
sociosanitari.



Donar suport i assessorament i acompanyament en moments de crisis,
necessitats especials o en d’altres circumstàncies que així ho requereixin.



Evitar o retardar la institucionalització, fomentant l’autonomia de les persones

SECRETARI

tot vetllant pel seu benestar i qualitat de vida.


Promoure l’autonomia de la persona, la seva socialització i accés a la
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comunitat i als seus serveis.

3. Actors implicats en el correcte desenvolupament del servei:


El servei de teleassistència domiciliària és conseqüència de la col·laboració
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interinstitucional entre Dipsalut i els ens locals participants.


Dipsalut, com a administrador del procediment de contractació en nom dels ens
locals participants, actua en la seva vessant d’assistència i cooperació i coordina
la supervisió de l’execució del contracte per part de l’empresa adjudicatària.



Els ens locals participants encarreguen el desenvolupament i gestió de la licitació
a Dipsalut, i són titulars de la competència i responsables del seu correcte

Josep Maria Corominas i Barnadas

Signatura 1 de 2

29/06/2017

PRESIDENT

desenvolupament dins del seu àmbit territorial.
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Aquests ens són els següents:
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SECRETARI



o

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

o

Consell Comarcal del Baix Empordà

o

Consell Comarcal de la Cerdanya

o

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

o

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

o

Consell Comarcal de la Selva

o

Consorci de Benestar Social del Ripollès

o

Consell Comarcal del Pla de l’Estany

o

Ajuntament de Blanes

o

Ajuntament de Figueres

o

Ajuntament de Lloret de Mar

o

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

o

Ajuntament de Palafrugell

 L’empresa contractada, s’encarrega de la prestació del servei a les persones usuàries,
administrativa.
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prèvia convocatòria i formalització del corresponent expedient de contractació

4. Beneficiaris del Servei Local de Teleassistència
El Servei s’adreça a persones en situació de risc o fragilitat per factors d’edat, socials,
territorials, sanitaris o funcionals, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, mitjançant
un terminal connectat a un Centre d’Atenció Telefònica.
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Es defineixen tres tipus de beneficiaris del servei C0, C5, C10, segons gratuïtat i renda
disponible de la unitat de convivència.

Josep Maria Corominas i Barnadas
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PRESIDENT

Tipus de beneficiaris:

disponible.

Aquestes tipologies queden descrites a la clàusula 6.3.3 Equitat segons renda
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5. Condicions d’accés al servei local de teleassistència
Els serveis socials dels ens locals signataris del present conveni són els responsables
de la identificació, la valoració d’idoneïtat, l’assignació de serveis als ciutadans i
ciutadanes i del seguiment dels casos.
6. Principi d’equitat
En el marc del Serveis de Teleassistència Domiciliaria cal aplicar el principi d’equitat
entès com la orientació aplicada a una política pública perquè les persones i/o els
territoris puguin desenvolupar el seu màxim potencial i puguin gaudir dels mateixos
drets independentment de les circumstàncies del context. Així l’equitat implica que els
SECRETARI

6.1 APLICACIÓ DEL PRINCIPI D’EQUITAT
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recursos s’han d’assignar segons la necessitat.

Des d’aquest punt de vista considerarem dues dimensions: l’equitat territorial i l’equitat

Jordi Batllori Nouvilas

6.2 EQUITAT TERRITORIAL – TAXA DE COBERTURA TERRITORIAL

Per a l’aplicació del principi d’equitat territorial s’han tingut en compte dos taxes: la
taxa de gent gran1 i la taxa de cobertura2.

1Taxa gent gran: proporció de la població >65 anys sobre la població total expressada en percentatge
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PRESIDENT

Signatura 2 de 2

personal.

2Taxa cobertura: proporció del nombre de terminals actius sobre la població >65 anys expressada en percentatge.
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D’acord amb els diferents actors, la distribució territorial inicial de recursos s’efectuarà
segons la taula de taxes de cobertures següents:
Territori
Alt Empordà
Taxa Cobertura
Nombre de terminals
Figueres
Taxa Cobertura
Nombre de terminals
Baix Empordà
Taxa Cobertura
Nombre de terminals
Sant
Feliu
de

Jordi Batllori Nouvilas
PRESIDENT
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SECRETARI

Guíxols
Taxa Cobertura
Nombre de terminals
Palafrugell
Taxa Cobertura
Nombre de terminals
Cerdanya
Taxa Cobertura
Nombre de terminals
Garrotxa + Olot
Taxa Cobertura
Nombre de terminals
Gironès + Salt
Taxa Cobertura
Nombre de terminals
Pla de l'Estany
Taxa Cobertura
Nombre de terminals
Ripollès
Taxa Cobertura
Nombre de terminals

Josep Maria Corominas i Barnadas
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Selva
Taxa Cobertura
Nombre de terminals
Blanes
Taxa Cobertura
Nombre de terminals

2018

2019

2020

2021

8,00
1351,82

9,00
1540,62

10,00
1736,80

11,00
1939,40

9,10
738

9,73
799

10,37
864

11,00
931

7,04
1.156

8,03
1.338

9,01
1.526

10,00
1.723

7,92
319

8,61
352

9,31
386

10,00
422

9,75
414

9,84
423

9,92
434

10,00
445

7.16
232

8.10
267

9.05
304

10.00
344

10,98
1.266

11,34
1.319

11,69
1.374

12,08
1.443

9,28
1.235

9,54
1.297

9,80
1.367

10,05
1.436

7,97
460

8,65
512

9,32
566

10,00
622

8,79
571

9,19
603

9,60
633

10,00
665

5,66
900

7,10
1.154

8,55
1.425

10,00
1.706

8,33
565

8,88
615

9,44
671

10,00
727
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Lloret
Taxa Cobertura
Nombre de terminals

2.65
157

3.25
192

3.90
231

4.55
269

Modificacions addicionals de les taxes de cobertura:
Aquesta taula inicial, no implicarà que el projecte limiti la capacitat d’un territori de
sobrepassar aquest percentatge i, per tant, d’ampliar la taxa de cobertura del servei
per sobre del que està especificat a la taula. Cada territori, segons la seva realitat i la
seva priorització tècnica i política pot modificar (ampliar o reduir) les seves taxes.

SECRETARI

No obstant aquesta ampliació de taxes estarà sotmesa al principi d’equitat, motiu pel
qual, es prioritzarà sempre el creixement dels territoris que tinguin majors taxes de
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gent gran.
6.0.1

Sistemes de modificació de taxes de cobertura

Un territori podrà superar la taxa de cobertura pactada inicialment, sempre tenint en
compte la disponibilitat pressupostària i especialment l’aportació de Dipsalut, que es

Jordi Batllori Nouvilas

això, un territori podrà créixer segons aquesta disponibilitat pressupostària:
Disponibilitat pressupostària

Tipus de creixement

El pressupost de Dipsalut SI permet créixer en Bossa

Comuna

terminals

Terminals

El pressupost de Dipsalut NO permet nous terminals

Creixement autònom

de

Josep Maria Corominas i Barnadas
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PRESIDENT

Signatura 2 de 2

mantindrà fixe d’acord amb el finançament previst en aquest conveni. D’acord amb
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6.0.1.1 Bossa Comuna de Terminals
El sistema de bossa comuna funcionarà segons el següent diagrama:

Un cop adjudicat el contracte, la previsible reducció de preus unitaris, generarà un
sobrant inicial de terminals que passaran a disposició de tots els territoris en el que
s’anomenarà bossa comuna.
El 2018 i després de l’aplicació de les taxes de cobertures previstes, els territoris
poden tenir sol·licituds d’alta o baixa.
SECRETARI



Una alta és una sol·licitud d’un nou terminal per un nou habitatge on hi haurà
“n” usuaris.
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Una baixa es produeix quan un terminal deixa de tenir un/s usuaris assignat/s.
Aquest terminal passa a estar disponible per un altre usuari/s.

En el cas que en un territori s’hi produeixin baixes caldrà veure si els terminals que
queden alliberats s’usen al mateix territori per a cobrir les possibles altes del mateix
Jordi Batllori Nouvilas
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territori. Un cop feta aquesta operació és possible que en un territori hi hagi sobrants
(X). Els sobrants són doncs, la diferència entre les altres i les baixes de cada territori.
Els sobrants d’un territori es destinen a la bossa comuna que és el conjunt dels
sobrants dels diferents territoris. El nombre de terminals disponibles a la bossa
comuna es calcularà mensualment. D’aquesta manera, cada mes el conjunt del
sistema podrà saber quants terminals hi ha disponibles per repartir entre els territoris
que tinguin altes i no les puguin cobrir amb les seves pròpies baixes. La bossa comuna
PRESIDENT

comptarà també amb els sobrants inicials que provinguin del resultat de la possible
baixa de cost unitari dels terminals en la licitació.

(Y) al sistema i hauran de recórrer a la bossa comuna. Aquests territoris entraran en el
mecanisme de distribució que, d’acord amb el principi d’equitat territorial, tindrà en
compte les taxes de gent gran. El càlcul es farà d’acord amb la següent fórmula i
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Els territoris que tinguin necessitat de nous terminals són els que generen demanda

procediment:
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on:
1 – Població > 65 anys de cada territori. El total de la columna és la suma de població
de > 65 anys dels territoris demandants.
2 – Percentatge de la població del “territori x” sobre el grup de territoris demandants.
Mostra el pes del territori en relació al grup de demandants.
3 – Nombre de terminals distribuïts. Primer es distribueixen els terminals pels nombres
enters (distribuïts per enters) sense decimals: a cada unitat un terminal. En l’exemple
es distribueixen primer els territoris 5 (1 terminal), 7(1 terminal), 9(1 terminal), 10(1
SECRETARI

de terminals està limitat per la demanda, de manera que la formula mai assignarà més

29/06/2017

terminal), 12(1 terminal), 13(3 terminals) i 14(1 terminal). En tots els casos, el nombre

Després, els terminals no repartits (pendent de repartir) es distribueixen segons els

terminals que els demandats. Aquest es el cas dels territoris 9 i 14.

decimals (distribuïts per decimals). Es reparteixen els terminals segons els decimals
de cada territori de major a menor fins que no queden terminals per repartir. En el
nostre exemple es comença pel territori 4 (0,96 – 1 terminal), llavors el 6 (0,77 – 1
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terminal) i així successivament fins a exhaurir els terminals disponibles.
Com es pot observar, la distribució no es realitza ni per taxa de cobertura ni per mida
poblacional del territori sinó pel % de persones >65 anys del territori respecte el
conjunt de territoris demandants.
Estaran exempts del funcionament de la bossa comuna aquelles altres i baixes que
corresponguin a la mobilitat d’usuaris prevista al plec de prescripcions tècniques . En
aquests casos el territori d’origen perdrà un terminal i el territori de destí en guanyarà
PRESIDENT

un.

El creixement autònom és la forma que té un municipi per créixer un cop esgotada la
disponibilitat de terminals a la bossa comuna.
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6.0.1.2 Creixement autònom per territori
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Per a créixer de forma autònoma un territori podrà sol·licitar a Dipsalut el tràmit d’una
modificació de contracte per disposar d’un major nombre de terminals, finançant el
100% del seu cost, o sigui sense finançament de Dipsalut.
En relació al copagament per part dels usuaris, aquests terminals estaran sotmesos a
les mateixes condicions que qualsevol altre terminal.
Aquests terminals no computaran en el sistema de bossa comuna però podran ser
bescanviats mensualment seguint el mateix procediment i essent considerats a tal
efecte com a “altes”. O sigui, en el repartiment mensual de la bossa comuna, el territori
que hagi procedit d’aquesta manera primer podrà substituir aquests terminals per
baixes del seu propi territori abans d’aportar-los a la bossa comuna i també podrà

SECRETARI

accedir als sobrants que hi hagi.
Preferentment es passaran a la bossa comuna els terminals dels usuaris tipus C0 i C5.

29/06/2017

6.0.2

Increment i consolidació de la taxa de cobertura

D’acord amb els dos sistemes de creixement, la taxa quedarà consolidada en el
sistema general només en el primer cas. Si se superen les taxes pactades caldrà que

Si el creixement de la taxa de cobertura es realitza de forma autònoma no donarà dret
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cada territori realitzi els ajustos pressupostaris per tal d’assumir aquest creixement.

a ser consolidada.
A nivell global el límit de creixement serà el que s’estableixi al plec de clàusules
administratives particulars a la clàusula de modificació contractual.
6.1 EQUITAT PERSONAL
S’entendrà que el servei és equitatiu si totes les persones tenen les mateixes

PRESIDENT

condicions d’accessibilitat al servei i que el servei afavoreix aquelles persones que
d’acord amb les circumstàncies el necessiten més més el servei. Així caldrà garantir

1. Edat
2. Perfil de prioritat
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l’equitat en tres línies:

3. Nivell de renda disponible de la unitat familiar.
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Analitzades les necessitats d’aplicar el principi d’equitat per sexe i ètnia, d’acord amb
les característiques del servei i les memòries anuals, es considera que no és
procedent cap ajust en aquest sentit. S’entén que l’eix de desigualtat “territori” està
inclòs en el “perfil de prioritat”.
Els criteris d’edat i perfil de prioritat seran els que s’usaran per a l’accés al servei. El
criteri de renda s’usarà per definir el copagament.
6.1.1


Equitat segons edat

En iguals condicions sempre tindran prioritat les persones de més edat.

6.1.2

Equitat segons perfil de prioritat

El Servei Local de Teleassistència té un caràcter universal, però en seran destinatàries
SECRETARI

prioritàries aquelles persones que, mitjançant l’aplicació dels criteris de priorització, es
determini la urgència de la instal·lació per part de serveis socials, d’acord amb informe

Els criteris de valoració seran els següents::
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de l’empresa contractada.



Amb malalties cròniques i/o situació de dependència



Insuficiència i/o manca de xarxa social o familiar.



Aïllament del domicili



Dificultats de mobilitat i/o caigudes freqüents.



Altres situacions de risc valorades per serveis socials.

Complementàriament a aquests criteris es valoraran els riscos potencials de la llar on
resideix la persona (barreres arquitectòniques, instal·lacions de baixa seguretat), del
seu estat de salut (malalties amb alt risc de desmai o caiguda, cardiopaties,
PRESIDENT

hipertensió, problemes ossis...), per tal d’indicar els casos en que resulta necessari
reforçar el servei de Teleassistència convencional amb suports tecnològics de

Amb tota aquesta informació s’haurà de fer un informe que de forma justificada
adjudiqui una puntuació de l’1 al 10 que indicarà prioritat (1 menys – 10 més), que
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seguretat i/o amb seguiments especials.

permeti establir un ordre de les sol·licituds que no funcioni per data de sol·licitud. En
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cas d’empat serviran per prioritzar els usuaris; l’edat i posteriorment la data de
sol·licitud.
6.1.3

L’equitat segons renda disponible

Els usuaris, a excepció dels que tinguin informe de serveis socials de gratuïtat
realitzaran un copagament segons la renda disponible de la unitat de convivència. En
aquest servei s’entendrà com a renda disponible de la unitat de convivència, la suma
dels ingressos econòmics de les persones que conviuen a la llar exceptuant els dels
fills majors de 18 anys, que provinguin del treball i/o del sistema de pensions. No es
tindran en compte altres rendes ni de capital ni de propietats.
L’equitat segons renda vindrà donada per l’aplicació a tots els territoris de la següent
SECRETARI

taula:
Percentatge
pagament
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Intervals 3

el

preu

de
sobre
final

adjudicat
Tipus

Valoració

Pensió Mensual

Pensió Anual

%
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usuari
C0

Informe gratuïtat serveis socials

0

C5

≤ 1,7 IRSC

≤ 967,50

≤ 13.544,10

50

C10

> 1,7 IRSC

> 967,50

> 13.544,10

100

Quan es formalitzi la contractació del servei els ens locals hauran d’informar del canvi
de model de copagament als usuaris que d’acord amb les noves condicions podran, o
no, renovar el servei. Un cop rebuda la informació si l’usuari no expressa el seu
PRESIDENT

desacord, es considerarà que el servei queda renovat automàticament.
6.2 LLISTES D’ESPERA

comuna, s’estima que els usuaris pugin disposar d’un terminal en un interval màxim de
30-40 dies.
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D’acord amb el nou mecanisme de distribució que entra en funcionament de bossa

3D’acord amb IRSC actual, que caldrà actualitzar en cas que el modifiqui la Generalitat de Catalunya.
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No obstant, en cas d’emergència social i d’acord amb els serveis socials de cada
territori es podran activar nous terminals de forma immediata d’acord amb l’apartat de
casos urgents del plec de prescripcions tècniques. En aquests casos l’empresa haurà
de procedir a la instal·lació del terminal en les 48 h posteriors a la notificació. En
aquest cas, si el territori no té terminals disponibles, i a l’espera que la bossa comuna
pugui donar-hi cobertura, s’entendrà que formen part dels terminals previstos a
l’apartat de creixement autònom.
És responsabilitat dels ens locals gestionar eficaçment els mecanismes de que es dota
aquest servei per minimitzar les llistes d’espera.

SECRETARI

6.3 MODIFICACIÓ

DELS

MECANISMES

VINCULATS

AL

PRINCIPI
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D’EQUITAT

Tots els procediments descrits en aquest apartat seran avaluats per determinar el seu
bon funcionament que permeti assolir els objectius d’equitat i també de minimitzar les
llistes d’espera dels usuaris. Així es farà un seguiment del seu funcionament i si cal s’hi
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introduiran els ajustos de forma conjunta entre Dipsalut i els Ens Locals i, si s’escau,
amb la col·laboració de l’empresa prestadora del servei.
En cap cas aquests ajustos suposaran canvis essencials que alterin els compromisos
amb l’empresa pel que fa al volum del servei, objecte, distribució territorial i costos.

7

Terminals

El terminal domiciliari de teleassistència – Terminal - és el dispositiu bàsic que
PRESIDENT

s’instal·la al domicili de la persona que permeten la comunicació bidireccional amb el
Centre d’Atenció. El terminal està constituït per dos unitats:

29/06/2017



Unitat fixa principal (terminal de teleassistència) amb un mínim de dos botons:
botó d'alarma i botó de cancel·lació d'alarma. Haurà de tenir leds avisadors de
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trucada i d'incidències tècniques. Aquesta unitat es podrà connectar amb la
central per qualsevol mitjà que permeti la connexió (línies fixes, mòbils o
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altres...). En tots els casos s’haurà de buscar la solució tècnica que permeti la
instal·lació del terminal. Si per aquest motiu hi concorren despeses
necessàries per adaptar el domicili, aquestes aniran a càrrec de l’usuari. En
cap cas podran alterar el preu unitari mensual del servei, ni per l’usuari ni per
l’administració.


Unitat de control remot (UCR) que tindrà la finalitat d'emetre la senyal
codificada via ràdio des de qualsevol punt del domicili.

A banda del terminal, el servei comptarà amb altres modalitats de teleassistència i
aparells de seguretat complementaris, descrits en el plec de prescripcions tècniques.

SECRETARI

8

Cost integral del servei

El cost unitari integral del servei, que es determina segons el nombre de terminals
operatius, es preveu en un màxim de 15,97 euros (iva inclòs) per unitat i mes, que es
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cofinançarà de conformitat amb la següent taula:
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Tipus usuari

% de cofinançament sobre el cost mensual del terminal
Usuari

Dipsalut

Ens Locals

C0

Gratuït

41,25 %

58,75%

C5

50 %

20,63 %

29,37 %

C100

100 %

0

0

A partir del moment en què es formalitzi el contracte administratiu resultant del
procediment licitatori, s’aplicarà la taula anterior amb caràcter immediat sobre el preu
unitari adjudicat al contracte administratiu esmentat.

PRESIDENT

9

La facturació del servei es distribuirà entre Dipsalut i els ens locals.
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Així els percentatges de pagament de les factures seran:
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Regim de facturació
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Pagament
Tipus usuari

Dipsalut

Ens Locals
(%

Ens

locals

+

%

usuaris)
C0

41,25 %

58,75% (58,75% + 0%)

C5

20,63 %

79,37 % (29,37 % + 50
%)

C100

0

100 % (0+100%)

La factura emesa per l’empresa detallarà el nombre de terminals i la tipologia d’usuari

SECRETARI

que correspongui.


Facturació per ens locals: l’empresa presentarà la factura a cadascun dels
ens locals segons les instruccions que aquests li facilitin. En qualsevol cas
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la factura serà a nom de l’ens local i mai a nom de la persona usuària del
servei.


Facturació per Dipsalut: l’empresa presentarà una sola factura on, a banda
usuaris per a cada ens local. Els ens locals emetran un informe tècnic,
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de la informació que es requereix per la facturació, també detallarà els
signat pel tècnic responsable del servei, en un termini màxim de 10 dies
naturals, on consti el nombre de terminals i la tipologia d’usuari a què
correspon. Aquest informe que s’haurà d’enviar a Dipsalut pel mitjà que es
determini, servirà per a verificar que la factura de Dipsalut es correspon als
nivells d’execució reals que es realitzen a cada territori.
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El pressupost estimatiu del servei es fixa en la quantitat de 8.425.841,60 € IVA
inclòs.
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PRESIDENT

10 Finançament del servei de teleassistència domiciliària

càrrec de les aplicacions pressupostàries corresponents del pressupost de Dipsalut

La despesa de 3.475.659,60 € IVA inclòs, que finançarà Dipsalut es farà efectiva a
per a l’any 2018 i següents.
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2018
Pressupost
Dipsalut

2019

740.245,57 823.201,92

2020

2021 total

910.498,87 1.001.713,24 3.475.659,60

La despesa de 4.950.181,80 € IVA inclòs, que anirà a càrrec dels ens locals de la
província de Girona participants en el programa de teleassistència, fa necessària la
consignació del crèdit suficient en els seus pressupostos per fer front a les
despeses derivades del funcionament del servei en el seu àmbit territorial per a
l’any 2018 i següents.

29/06/2017

SECRETARI

Territori
Alt Empordà
Pressupost
Local
Figueres

ens

Pressupost
Local

ens

2019

2020

2021

152.199,24 173.456,28 195.544,10 218.353,90 739.553,52

83.065,67

90.012,48

97.276,75

104.788,61 375.143,51

Baix Empordà
Pressupost
Local
Sant Feliu
Guíxols

Jordi Batllori Nouvilas
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2018

Pressupost
Local

ens
130.190,21 150.691,60 171.805,23 193.960,70 646.647,74
de
ens
35.892,99

39.636,71

43.490,44

47.558,22

166.578,36

46.565,20

47.675,65

48.813,44

50.085,29

193.139,58

26.079,97

30.036,77

34.274,05

38.696,67

129.087,46

PRESIDENT

Palafrugell
ens

Pressupost
Local

ens

29/06/2017

Consorci
Garrotxa
Pressupost
Local

ens
142.524,43 148.490,75 154.737,27 162.442,87 608.195,32

Consorci
Gironès - Salt

Josep Maria Corominas i Barnadas
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Pressupost
Local
Cerdanya
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Pressupost
Local

ens
139.004,13 146.035,60 153.955,32 161.640,46 600.635,51

29/06/2017
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Pla de l'Estany
Pressupost
Local
Ripollès

ens

Pressupost
Local
Selva

ens

Pressupost
Local
Blanes

ens

Pressupost
Local
Lloret

ens

Pressupost
Local

ens

51.842,81

57.660,46

63.731,85

70.063,82

243.298,94

64.253,44

67.859,28

71.230,72

74.860,09

278.203,53

101.381,09 129.980,09 160.412,24 192.073,84 583.847,26

63.613,55

69.286,42

75.491,75

81.871,72

290.263,44

17.676,39

21.616,99

26.007,94

30.286,31

95.587,63

Finançament per part del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
El finançament corresponent al Consell Comarcal de l'Alt Empordà pels 4 anys de

Jordi Batllori Nouvilas
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vigència del contracte, serà d’un import total màxim de 739.553,52 euros.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà es compromet a realitzar la retenció de crèdit
amb càrrec al seu pressupost per l’import

esmentat anteriorment, i a lliurar

certificat d’aquest acte administratiu a Dipsalut en el moment de signatura del
present conveni.
Així mateix, tant Dipsalut com la resta d’ens locals participants es comprometen a
disposar de crèdit suficient als seus pressupostos per fer front a la despesa

PRESIDENT

plurianual derivada de la formalització del contracte.
En cas de que l’adjudicació del contracte tingués lloc durant l’exercici 2017, tant
suficient al pressupost de dit exercici.

Josep Maria Corominas i Barnadas
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Dipsalut com la resta d’ens locals participants es comprometen a disposar de crèdit
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11. Funcions dels agents participants al servei local de teleassistència.

10.1 FUNCIONS DELS AJUNTAMENTS, CONSELLS COMARCALS I CONSORCIS

Els ens locals seran els responsables de portar a terme les següents funcions
generals:


Identificar les persones susceptibles de rebre el servei de teleassistència, la

SECRETARI

valoració inicial i autoritzar les altes i les baixes.


Actualitzar i mantenir les dades personals de la persona així com el seguiment
de la persona usuària a l’àmbit territorial de la seva competència i la

29/06/2017

informació a l’empresa adjudicatària d’aquests canvis quan correspongui.


L’acompliment de les condicions i requeriments de participació i finançament
disposats en el present conveni.



Controlar i fer el seguiment de la implementació del servei en el seu àmbit de

Jordi Batllori Nouvilas
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competència fent un seguiment dels usuaris del servei i de la qualitat de la
seva implementació i comunicant a Dipsalut tot allò que sigui necessari per a
una correcta execució del contracte.


Incorporar els logotips, signes i llegendes normalitzats de Dipsalut, que
s’escaiguin a tota propaganda i documentació que es pugui generar pel servei
local de teleassistència, excepte aquella que contingui dades personals dels
usuaris dels serveis.


PRESIDENT

terminal el tipus d’usuari que correspongui i cobrar les taxes corresponents,
prèviament aprovades.

29/06/2017



Facilitar a Dipsalut qualsevol informació que considerin necessària per a la
verificació de la correcta execució del servei.



Informar mensualment a Dipsalut del nombre de terminals actius i de la
tipologia d’usuaris a què corresponen perquè Dipsalut pugui validar les seves

Josep Maria Corominas i Barnadas
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Gestionar íntegrament el copagament dels usuaris del servei: assignar a cada

factures.
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Facilitar, si és possible, un espai per a la custòdia de claus.



Informar oportunament a Dipsalut de la voluntat de fer un creixement de
terminals, d’acord amb la clàusula 6 del present conveni.



Assignar un interlocutor que faciliti la coordinació operativa amb l’empresa
adjudicatària i Dipsalut.

1.

FUNCIONS DE DIPSALUT

Dipsalut serà responsable de les següents funcions generals:


Assumir la gestió del procediment de licitació conjunta del contracte en nom
de la resta de poders adjudicadors que en formen part, amb base a l’article

SECRETARI

36.2 de la Llei 7/1985 i de l’article 38 de la Directiva 2014/24/UE i per tal
d’aconseguir generar economies d’escala que permetin una millor relació

29/06/2017

qualitat-preu en la prestació contractada.


Finalitzat el procediment de contractació Dipsalut comunicarà als ens locals
participants les dades identificatives de l’empresa adjudicatària i els preus
definitius del contracte.
Vetllar per l’equitat territorial i la prestació integral i adequada del servei de
teleassistència domiciliària, de competència municipal, a la província de

Jordi Batllori Nouvilas

Signatura 2 de 2



Girona de conformitat amb l’opció prevista a l’article 36.1.a de la Llei 7/1985.


Finançar el percentatge del servei reflectit en el present conveni.



Assistir i cooperar tècnicament amb els municipis per al control de l’execució
del contracte ja sigui de forma directa o per encàrrec a un tercer, d’acord amb

PRESIDENT

l’article 36.1.b de la Llei 7/1985.
Supervisar l’execució del contracte.



Establir mecanismes de coordinació que siguin necessaris amb l’empresa
contractada i els ens locals de la demarcació amb l’objectiu d’assolir un òptim
funcionament del servei.

29/06/2017



Formalitzar addendes de desenvolupament del present conveni, quan s’estimi
necessari, per a un correcte desenvolupament del Servei Local de
Teleassistència al territori.

Josep Maria Corominas i Barnadas
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Coordinar el sistema de funcionament de la bossa comuna, validar les
propostes de distribució de terminals i informar els ens locals.



Coordinar i supervisar els creixements autònoms de cada territori.

11 Responsable/s del contracte
Als efectes de l’article 52 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà designa com a persona responsable del contracte
la directora tècnica de Benestar Social, que exercirà les funcions de coordinació
operativa del servei en el seu àmbit de intervenció territorial.
Tanmateix, Dipsalut designarà al plec de clàusules administratives particulars com a
SECRETARI

responsable del contracte al cap i un tècnic/a de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la
Salut i Qualitat de Vida de Dipsalut, amb l’objectiu de vetllar per la correcta execució
de la prestació contractada i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries

29/06/2017

per a aquesta finalitat.

12 Termini de vigència

Jordi Batllori Nouvilas
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La vigència del present conveni s’iniciarà en el moment de la seva signatura i
s’estendrà fins a la finalització del període contractual del contracte de teleassistència
domiciliària, previst en un termini màxim de 4 anys des de la seva formalització.
En cas que se superi el termini de vigència de 4 anys previst a l’article 49.h de la Llei
40/2015, de 1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, abans de la finalització del
termini els signants podran acordar la seva pròrroga, que en cap cas es podrà

PRESIDENT

estendre més de 4 anys addicionals.

Per al bon funcionament del servei es preveu un mecanisme de coordinació entre
Dipsalut i els Ens Locals amb l’objectiu de fer un seguiment i avaluació constants de la
seva implementació, introduir aspectes de millora i resoldre aquelles incidències que

Josep Maria Corominas i Barnadas
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13 Mecanismes de coordinació i seguiment

puguin sorgir.
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Es preveuen dos mecanismes:


Reunió de seguiment: Dipsalut convocarà tots els Ens Locals participants i
d’acord amb ells establirà un ordre del dia que permeti monitorar el projecte.
D’acord amb els assistents es podran crear grups de treball que es considerin
oportuns per a l’anàlisi de qualsevol aspecte del servei. Es treballaran
aspectes que afectin a la globalitat de servei. La freqüència la determinarà la
necessitat del servei.



Reunió de seguiment individual. D’acord amb el funcionament del servei i a
petició tant de Dipsalut con de l’Ens Local que corresponguin es podran
convocar totes les reunions que es considerin convenients per a abordar

SECRETARI

aspectes de funcionament del servei que afectin a un sol Ens Local.

En qualsevol cas i sens perjudici de les potestats que en quant a seguiment i control,
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correspongui a Dipsalut com a òrgan de contractació, l’altra part podrà formular-hi
qualsevol suggeriment, queixa o denúncia que es derivi de l’execució del contracte,
tant pel que fa a les incidències produïdes en el seu desenvolupament, com pel que fa
a eventuals denúncies i queixes derivades del possibles incompliments o execució
contractista, als efectes de prendre les mesures o les actuacions que, en dret, calgui
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defectuosa del contracte. En tots aquests casos, Dipsalut ho comunicarà a l’empresa
dur a terme.
14 Conseqüències de l’incompliment/desacord respecte el conveni:
En cas de dubte o discrepància que pugui sortir de l’aplicació d’aquest conveni,
ambdues parts acorden esmerçar esforços, de cara a la solució amistosa del conflicte,
amb caràcter previ a la submissió a la jurisdicció contenciosa administrativa, si
PRESIDENT

persistís el desacord.
Si la demanda de serveis per part dels ens locals participants fos superior a l’oferta, un
inexistència de incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni i la
inexistència de factures pendents d’abonar a l’empresa proveïdora del servei.

Josep Maria Corominas i Barnadas
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dels criteris que es podran tenir presents per prioritzar la seva concessió serà la
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15 Règim de modificació:
Dipsalut es reserva la possibilitat de proposar modificacions del present conveni o de
proposar la introducció d’addendes al mateix. Les modificacions requeriran la
conformitat de més del 80 % dels ens locals signataris.
16 Protecció de dades de caràcter personal
Les dades personals dels responsables tècnics del servei facilitades pels ens locals,
seran incloses a un fitxer automatitzat per al manteniment de les relacions
institucionals i administratives entre Dipsalut i els ens locals signataris.

SECRETARI

registre general de Dipsalut.

29/06/2017

L’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el

usuaris

Així mateix, correspon als ens locals participants, com a titulars de les dades dels
del

servei

de

teleassistència,

tenir-les

degudament

legalitzades,

específicament respectant allò previst en quant a la creació i modificació de fitxers.
Dipsalut en la seva funció de coordinació vetllarà/col·laborarà amb els ens locals per
tal que l’empresa contractista del servei ajusti la seva actuació a la normativa vigent de
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protecció de dades.
Les empreses/entitats col·laboradores vetllaran per què l’usuari/ària del servei rebi la
necessària informació sobre el tractament de dades a realitzar i l’ús per al qual li són
requerides en compliment del que disposa l’art.5 de la LOPD tot seguint les
instruccions i models facilitats.
El plec de clàusules administratives particulars de la licitació concretarà el règim de
protecció de dades aplicable a l’execució del servei per part de l’empresa
PRESIDENT

adjudicatària.
Un cop finalitzats els treballs, Dipsalut procedirà a la devolució i/o destrucció de les
obligació

aquesta

que

es

projectarà

també

sobre

les

empreses/entitats

subcontractades

Josep Maria Corominas i Barnadas
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dades inicialment facilitades i les obtingudes en l’execució dels treballs realitzats,

Feu clic al enllaç per comprovar la validesa de la signatura
Codi Segur de Validació

0aea260a419d4538a1444cba7aba6260001

Url de validació

https://registre.dipsalut.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Data document: 29/06/2017

Feu clic al enllaç per comprovar la validesa de la signatura
Codi Segur de Validació

719c95025d6245bf97a7353109845c10001

Url de validació

https://registre.dipsalut.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Data document: 07/09/2017

La Secció d’Acció Social de Dipsalut podrà conservar un subconjunt de dades
dissociades per a la realització d’estudis o estadístiques relacionades amb la prestació
del servei prevista en aquest conveni.
17 Publicitat
D’acord amb el que disposa l’article 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest conveni
serà publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona per part de Dipsalut.
18 Naturalesa, règim jurídic i jurisdicció competent
El present conveni té naturalesa administrativa i compleix allò previst als articles 47 i

SECRETARI

següents de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.
La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per tal de resoldre les
qüestions litigioses que poguessin suscitar-se entre les parts en el transcurs del
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present conveni.
I perquè quedi constància, les parts sota signants signen el present document

Jordi Batllori Nouvilas

Girona,

Figueres,

El president de Dipsalut,

El president del Consell Comarcal
de l'Alt Empordà,
digitalmente por CPISR-1 C
CPISR-1 C FERRAN Firmado
FERRAN ROQUER PADROSA
ROQUER PADROSA Fecha: 2017.06.28 14:28:04 +02'00'

PRESIDENT
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d’addenda en els llocs i les dates que s’assenyalen a continuació.

Josep Maria Corominas i Barnadas

Ferran Roquer i Padrosa

El secretari de Dipsalut,

El secretari del Consell Comarcal

29/06/2017

de l'Alt Empordà
digitalmente por CPISR-1 C
CPISR-1 C FRANCISCO Firmado
FRANCISCO LUIS MUÑOZ CAMEO
LUIS MUÑOZ CAMEO Fecha: 2017.06.27 14:37:57 +02'00'

Francisco Luís Muñoz Cameo
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