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Badalona, 23 de setembre de 2009.
El Secretari delegat de la CIAMBGRI, Per

delegació de signatura del secretari general
(R. 27/02/2007), Josep A. Faiges Morales.

022009029037
A

Barcelona

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Dependència que tramita l'expedient:

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i
Control de Recursos de l'Àrea de Prevenció,
Seguretat i Mobilitat.

c) Núm. d'expedient: 20094020.
Núm. de contracte: 09002928.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: adquisició de

3.000 parells de sabates d'uniformitat bàsica
operativa per al personal de la Guàrdia Urba-
na de Barcelona, durant els anys 2009 i
2010.

b) Lloc d'execució: Barcelona.
c) Termini d'execució: a partir de l'en-

demà de la formalització del contracte i, com
a màxim, fins el 31 de desembre de 2010.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

4. Pressupost base de licitació
Import total: 130.500,00 euros IVA inclòs,

a càrrec del Pressupost Municipal dels anys
2009 i 2010.
5. Garanties

Provisional: no s'exigeix.
Definitiva: 5 per 100 de l'import de l'adju-

dicació, IVA exclòs.
6. Informació

a) Entitat: Direcció de Serveis de Gestió
Econòmica i Control de Recursos de l'Àrea
de Prevenció, Seguretat i Mobilitat.

b) Domicili: Edifici Ciutat de Barcelona, c/
de la Guàrdia Urbana, 2-4.

c) Localitat i codi postal: Barcelona-
08004.

d) Telèfon: 932915095 i 932915155.
e) Telefax: 932915060.
f) Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14

hores.
7. Obtenció de documentació (Plec de
clàusules econòmico-administratives
particulars i tècniques)

a) Lloc: Copy Top.
b) Domicili: Avda. Mistral, 55.
c) Localitat i codi postal: Barcelona-

08015.
d) Telèfon: 93 426 78 10.
e) Data límit d'obtenció de documents:

Fins el dia de la presentació de pliques.
8. Requisits específics del contractista

Els que s'especifiquen en els plecs de con-

dicions
9. Presentació d'ofertes

a) Data límit de presentació: fins el dia en
que es compleixin 15 dies naturals a comptar
des del següent al de publicació de l'anunci
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

b) Documentació que cal presentar: la que
s'indica en la clàusula 7 del plec de clàusules
particulars administratives.

c) Lloc de presentació: registre situat a la
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i
Control de Recursos de l'Àrea de Prevenció,
Seguretat i Mobilitat. (Edifici Ciutat de Barce-
lona, c/ de la Guàrdia Urbana, 2-4, 2n de
Barcelona) o en qualsevol altre oficina del
Registre General. Si l'últim dia és festiu a la
localitat de l'òrgan de contractació, s'en-
tendrà prorrogat el termini fins el primer dia
hàbil següent.
10. Obertura de les ofertes

a) Entitat: Àrea de Prevenció, Seguretat i
Mobilitat.

b) Domicili: Edifici Ciutat de Barcelona, c/
de la Guàrdia Urbana, 2-4.

c) Localitat i codi postal: Barcelona-
08004.

d) Data: A partir del segon dia hàbil
desprès del termini de presentació d'ofertes.

e) Hora: A determinar.
11. Despeses d'anuncis

A càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 21 de setembre de 2009.
La Secretària delegada, Cristina Suñé i

Ruiz.

022009028662
A

Barcelona

ANUNCI

La Comissió d'Hisenda i Pressupostos en
la sessió celebrada el 17 de setembre de
2009, va adoptar l'acord següent:

Aprovar inicialment l'expedient de modifi-
cació de crèdit del Pressupost de l'exercici
2009 de l'Institut Municipal de Mercats per
un import de 3.554.733 euros, en concepte
de suplement de crèdit, d'acord amb la docu-
mentació que s'inclou a l'expedient, a
finançar mitjançant la incorporació de Roma-
nent Líquid de Tresoreria disponible de l'e-
xercici 2008 de l'Institut, i exposar-lo al
públic durant un termini de quinze dies per
tal que es puguin formular les reclamacions
que es considerin oportunes.

De conformitat amb l'article 177.2 del
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei Regu-
ladora de les Hisendes Locals, l'expedient
corresponent s'exposa al públic en la Direc-
ció de Serveis d'Empreses, Plaça Sant Miquel
4, planta sisena, pel termini de quinze dies,
comptats des de l'endemà de la publicació
d'aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, perquè puguin formular-s'hi recla-
macions i suggeriments.

Barcelona, 18 de setembre de 2009.
El Secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

022009028748
A

Barcelona

ANUNCI

La Comissió de Govern, en sessió del dia 9
de setembre de 2009, ha acordat:

Aprovar els preus públics per a l'any 2010
i successius, pels serveis de: Equipaments
residencials per a disminuïts físics i llars
residències per a disminuïts psíquics;
Residències, habitatges tutelats i centres de
dia; Serveis de la Unitat Muntada, la Secció
Canina i la Galeria de Tir de la Guàrdia
Urbana; Cursos de formació realitzats pel
Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i
Salvament; Serveis culturals i lloguer d'espais
del Pavelló Mies van der Rohe; Serveis d'a-
tenció domiciliària, i la Granja Escola Can
Girona.

Contra l'esmentat acord els interessats
podran interposar directament recurs conten-
ciós administratiu, en el termini de dos mesos
comptadors des del dia següent al de la
publicació del present anunci al BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.

PREUS PÚBLICS PER A EQUIPAMENTS RESIDENCIALS
PER A DISMINUÏTS FÍSICS I LLARS RESIDÈNCIES PER A
DISMINUÏTS PSÍQUICS

Art. 1. Disposicions generals
D'acord amb allò que disposa l'article

16.m) de la Carta Municipal de Barcelona,
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, l'arti-
cle 127 de la RD 2/2004 de 5 de març, regu-
ladora de les hisendes locals, de conformitat
amb els articles 41 a 47 de la mateixa llei i el
que disposa l'article 3r de l'Estatut de l'Insti-
tut municipal de persones amb discapacitat
aprovat pel Consell Plenari de l'Ajuntament
de Barcelona en sessió de 14 de octubre de
2005, es fixen els preus per la prestació de
serveis en els Residències per a disminuïts
físics i en les llars residència per a disminuïts
psíquics.
Art. 2. Objecte

Constitueix l'objecte d'aquests preus
públics la regulació de la contraprestació
pecuniària per a la utilització de les llars
residència per a disminuïts físics i de les llars
residències per a disminuïts psíquics.
Art. 3. Obligació de pagament

Estan obligats al pagament de les correspo-
nents tarifes els qui utilitzin qualsevol dels
serveis que són objecte d'aquests preus
públics, d'acord amb el Decret 394/1996 de
la Generalitat de Catalunya, pel qual es regu-
len les contraprestacions dels usuaris i usuà-
ries de serveis socials, així com les garanties
mínimes per a aquests.
Art. 4. Quantia

Les tarifes mensuals aplicables són les

Biblioteca General
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següents:
Serveis residencials per disminuïts físics i
llars residències per disminuïts psíquics

Llar-residència per a persones amb dismi-
nució física," Vila olímpica-paralímpica":
2.493,62 EUR.

Llar-residència per a persones amb dismi-
nució psíquica " Casa Bloc": 1.933,20 EUR.

Dels ingressos totals de l'usuari o usuària
es deduirà el preu/plaça mes del centre
corresponent, respectant-ne sempre la garan-
tia del 40% del indicadors de renda de sufi-
ciència (IRS), per a la lliure disposició de l'u-
suari o usuària. L'Ajuntament acceptarà la
contribució del pagament d'aquells familiars
que voluntàriament hi vulguin col·laborar en
el cas que l'usuari o usuària no arribi a la
totalitat del preu/plaça mes.
Art. 5. Naixement de l'obligació de
pagament

L'obligació de pagament comença en el
moment en què es presten els serveis que s'hi
regulen.
Art. 6. Data de vigència

La present regulació començarà a regir l'1
de gener del 2010 i continuarà vigent mentre
no se n'acordi la modificació o derogació.

PREUS PÚBLICS PER A RESIDENCIES, HABITATGES
TUTELATS I CENTRES DE DIA

Art. 1. Disposicions generals
D'acord amb allò que disposa l'article

16.m) de la Carta Municipal de Barcelona,
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, l'arti-
cle 127 de la RD 2/2004 de 5 de març, regu-
ladora de les hisendes locals, de conformitat
amb els articles 41 a 47 de la mateixa llei, es
fixen els preus per la prestació de serveis en
residències, habitatges tutelats i centres de
dia municipals per a gent gran.
Art. 2n. Objecte

Es regula la contraprestació pecuniària per
a la utilització dels serveis de residències i
habitatges tutelats municipals per a gent gran.
Art. 3r. Obligació de pagament

Estan obligats al pagament de les correspo-
nents tarifes els qui utilitzin qualsevol dels
serveis que són objecte d'aquesta regulació,
d'acord amb allò que s'estableix en el Decret
394/1996 de la Generalitat de Catalunya, pel
qual es regulen les contraprestacions dels
usuaris/àries de serveis socials, així com les
garanties mínimes per a aquests.
Art. 4t. Quantia

Les tarifes mensuals aplicables són les
següents:
1. Residències per a la gent gran

Les residències municipals tenen l'acredi-
tació d'entitats col·laborades per part de la
Generalitat de Catalunya, d'acord amb el
programa de Suport a l'Acolliment Residen-
cial per a Gent Gran (Ordre ASC/32/2008, de
23 de gener), per aquest motiu els preus
públics de les residències municipals s'esta-
bleixen en funció de la dependència de l'u-

suari (alta, mitja o baixa) tal com determina
el Protocol per a la Millora en Qualitat i
Finançament del Programa de Suport a l'Aco-
lliment Residencial.

Per tant els preus públics per a l'any 2010
per les residències municipals: Francesc Lay-
ret, Parc Guinardó, Josep Miracle i Fort Pienc
seran:

Nivell de dependència alt: 2.010,58 EUR
plaça / mes.

Nivell de dependència mitja: 1.715,55
EUR plaça / mes.

Nivell de dependència baix: 1.489,32 EUR
plaça / mes.

Cal indicar que actualment existeix una
correlació entre nivell de dependència de
plaça col·laboradora i les emanades de l'apli-
cació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre,
de Promoció de l'Autonomia Personal i Aten-
ció a les persones en situació de dependèn-
cia (LAPAD).

La correspondència entre els graus i nivells
de la Llei de la dependència amb les places
col·laboradores és la següent:

Llei de dependència:§
Dependència per plaça 
col·laboradora:#

Grau III (nivell 1 i 2)§ Alta dependència#
Grau II (nivell 1 i 2)§ Mitja dependència#
Grau I (nivell 1 i 2)§ Baixa dependència#

El càlcul de la contraprestació que abo-
narà l'usuari en funció dels seus ingressos, és
el determinat al Decret 394/1996, de 12 de
desembre sobre règim de contraprestacions
dels usuaris en la prestació de serveis socials.
Notes

1. Usuaris sense persones al seu càrrec.
Dels ingressos totals de l'usuari/ària sense
persones al seu càrrec es deduirà el
preu/plaça mes del centre corresponent, res-
pectant-ne sempre la garantia del 20% de
l'indicador de renda de suficiència per a la
lliure disposició de l'usuari/ària.

2. Usuaris amb persones al seu càrrec.
Dels ingressos totals es deduirà l'indicador de
renda de suficiència multiplicat pel coeficient
personal (ponderació de les persones a càrrec
de l'usuari) i es garantirà al beneficiari el
20% de l'indicador de renda de suficiència.

3. Si la persona a càrrec també és benefi-
ciària d'un servei social oficial. Del total d'in-
gressos es deduirà el 30% de l'indicador de
renda de suficiència i es garantirà igualment
al beneficiari el 20% de l'indicador de renda
de suficiència.
2. Habitatges tutelats per a gent gran

El preu mensual d'aquests equipaments
serà de 311,84 EUR.
Notes

1. Usuaris sense persones al seu càrrec.
Dels ingressos totals de l'usuari/ària sense
persones al seu càrrec es deduirà el
preu/plaça mes del centre corresponent, res-
pectant-ne sempre la garantia del 60% de
l'indicador de renda de suficiència per a la
lliure disposició de l'usuari/ària.

2. Usuaris amb persones al seu càrrec.
Dels ingressos totals es deduirà l'indicador de

renda de suficiència multiplicat pel coeficient
personal (ponderació de les persones a càrrec
de l'usuari) i es garantirà al beneficiari el
35% de l'indicador de renda de suficiència.

3. Si la persona a càrrec també és benefi-
ciaria d'un servei social oficial. Del total d'in-
gressos es deduiran el 85% de l'indicador de
renda de suficiència i es garantirà igualment
al beneficiari el 35% de l'indicador de renda
de suficiència.
3. Centres de dia

El preu dia d'aquests equipaments serà de
29,39 EUR.
Notes

1. Usuaris sense persones al seu càrrec.
Dels ingressos totals de l'usuari/ària sense
persones al seu càrrec es deduirà el
preu/plaça mes del centre corresponent, res-
pectant-ne sempre la garantia del 60% de
l'indicador de renda de suficiència per a la
lliure disposició de l'usuari/ària.

2. Usuaris amb persones al seu càrrec.
Dels ingressos totals es deduirà l'indicador de
renda de suficiència multiplicat pel coeficient
personal (ponderació de les persones a càrrec
de l'usuari) i es garantirà al beneficiari el
35% de l'indicador de renda de suficiència.

3. Si la persona a càrrec també és benefi-
ciaria d'un servei social oficial. Del total d'in-
gressos es deduiran el 85% de l'indicador de
renda de suficiència i es garantirà igualment
al beneficiari el 35% de l'indicador de renda
de suficiència.
Art. 5è. Naixement de l'obligació de
pagament

L'obligació de pagament comença en el
moment en què es presten els serveis que s'hi
regulen.
Art. 6è. Data de vigència

La present regulació començarà a regir l'1
de gener de 2010 i continuarà vigent mentre
no se n'acordi la modificació o derogació.

PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE LA UNITAT
MUNTADA, LA SECCIÓ CANINA I LA GALERIA DE TIR
DE LA GUÀRDIA URBANA

Article 1. Disposicions generals
D'acord amb allò que disposa l'article

16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i
l'article 127 del text refós de la Llei regulado-
ra de les hisendes locals i de conformitat amb
els articles 41 a 47 del mateix text refós es
fixen els preus per la prestació de serveis de
la unitat muntada, de la secció canina i de la
galeria de tir de la Guàrdia Urbana.
Article 2. Objecte

Es regula la contraprestació pecuniària per
la prestació de serveis de la unitat muntada,
de la secció canina i de la galeria de tir de la
Guàrdia Urbana, a petició d'interessats.
Article 3. Obligació de pagament

Estaran obligats al pagament de la tarifa
tots els interessats que sol·licitin aquests ser-
veis.
Article 4. Quantia

Les tarifes a aplicar són les consignades en
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l'annex.
Article 5. Naixement de l'obligació de
pagament

L'obligació de pagament neix amb la pres-
tació del servei de la Guàrdia Urbana.
Article 6. Normes de gestió, liquidacions i
tramitació

La gestió del preu s'inicia a petició de l'in-
teressat. Aquesta prestació té un caràcter
purament discrecional, podent l'Ajuntament
acceptar o refusar la sol·licitud del particular.

S'aplicarà un descompte del 50% del preu
a les sol·licituds que realitzin associacions o
fundacions de caràcter benèfic o assistencial.

En els casos en que s'estimi i previ informe
de la Gerència de Prevenció, Seguretat i
Mobilitat, es podrà eximir de pagament a
l'entitat sol·licitant quan es tracti d'una asso-
ciació de veïns i comerciants o una entitat
sense ànim de lucre amb àmbit d'actuació a
Barcelona i l'acte afavoreixi la proximitat
local.

En totes les actuacions fora del termini
municipal de Barcelona, el transport del per-
sonal i del bestiar anirà a càrrec del sol·lici-
tant.
Article 7. Data de vigència

La present regulació començarà a regir l'1
de gener de 2010 i continuarà vigent mentre
no se n'acordi la modificació o derogació.

ANNEX

Tarifas§ EUR#

Per serveis de la unitat muntada i la secció canina de
la Guàrdia Urbana#
- Per agent i hora, servei diürn§ 40,80#
- Per agent i hora, servei nocturn§ 46,64#
- Per agent i hora, servei festiu§ 45,70#
- Per caporal i hora, servei diürn§ 46,64#
- Per caporal i hora, servei nocturn§ 47,07#
- Per caporal i hora, servei festiu§ 48,01#
- Per sergent i hora, servei diürn§ 48,30#
- Per sergent i hora, servei nocturn i/o festiu§ 52,48#
- Per sotsinspector i hora§ 51,84#
- Per inspector i hora§ 66,84#
- Per intendent i hora§ 71,37#
- Per cavall/dia§ 15,32#
- Per gos/dia§ 8,50#
Per serveis de la galeria de tir de la Guàrdia Urbana#
- Utilització línia de tir. Preu hora i línia de tir§ 12,00#
- Instructor de Galeria. Preu/hora§ 40,80#

PREUS PÚBLICS PEL SERVEI DE CURSOS DE
FORMACIÓ REALITZATS PEL SERVEI DE PREVENCIÓ,
EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT

Article 1.Disposicions Generals
D'acord amb allò que disposa l'article

16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i
l'article 127 del text refós de la Llei regulado-
ra de les hisendes locals i de conformitat amb
els articles 42 a 47 del mateix text refós es
fixen els preus pel servei de cursos de forma-
ció realitzats pel Servei de Prevenció, d'Extin-
ció d'Incendis i Salvament.
Article 2. Objecte

Es regula la contraprestació pecuniària pel
servei de cursos de formació realitzats pel

Serveis de Prevenció, d'Extinció d'Incendis i
Salvament.
Article 3. Obligació de Pagament

Estan obligats al pagament de la tarifa tots
els interessats que sol·licitin el servei.
Article 4. Quantia

Les tarifes a aplicar són les següents:

§ EUR#

Cursos de formació a tercers en tècniques d'extinció d'in-
cendis i salvament#
Preu hora per persona§ 26,21#
Utilització extintor§ 23,41#
Utilització Túnel del Foc. Preu/hora§ 150,15#
Pràctiques de formació a tercers en tècniques sanitàries#
Preu per persona i dia§ 43,51#
Col·laboracions docents. Preu per hora monitor§ 76,38#

Article 5. Naturalesa de l'obligació de
pagament

L'obligació de pagament neix amb la pres-
tació del servei de Prevenció i Extinció d'In-
cendis i Salvament.
Article 6. Normes de Gestió i Recaptació

La gestió i recaptació es regirà per la regu-
lació general dels preus públics municipals.
Article 7. Data de vigència

La present regulació començarà a regir l'1
de gener 2010 i continuarà vigent mentre no
se'n acordi la modificació o derogació.

PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS CULTURALS I LLOGUER
D'ESPAIS DEL PAVELLÓ MIES VAN DER ROHE

Article 1. Disposicions generals
D'acord amb allò que disposa l'article

16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i
l'article 127 del text refós de la Llei regulado-
ra de les hisendes locals i de conformitat amb
els articles 41 a 47 del mateix text refós es
fixen els preus públics per la prestació de ser-
veis culturals i lloguer d'espais del Pavelló
Mies van der Rohe.
Article 2. Objecte

Es regula la contraprestació pecuniària per
la prestació de serveis culturals i lloguer d'es-
pais del Pavelló Mies van der Rohe.
Article 3. Obligació de pagament

Estaran obligats al pagament de la tarifa els
qui utilitzin qualsevol dels serveis que són
objecte d'aquests preus públics.
Article 4. Quantia

Les tarifes aplicables són les següents:
Preu públic d'entrada i visita del Pavelló

Entrada individual§ 4,50  EUR#
Entrada per grups superiors a 10 persones,#
per persona§ 2,30  EUR#
Estudiants§ 2,30  EUR#
Bus turístic§ 20% descompte#
Barcelona Card§ 20% descompte#

Es podran fer promocions amb institucions
o entitats públiques o privades amb bonifica-
cions del 50%, amb l'objectiu d'incrementar
l'accés al públic dels museus, les quals hau-
ran de ser ratificades pel Consell Rector de

l'Institut i el Consell Plenari Municipal.
Preu públic de lloguer d'espais del Pavelló

§ EUR#

Actes institucionals i culturals§ #
Quota fixa per un dia§ 3.000#
Per mig dia o fracció§ 2.500#

Actes privats§ #
Quota fixa per un dia§ 6.700#
Per mig dia o fracció§ 4.000#

Actes comercials§ #
Quota fixa per un dia§ 7.200#
Per mig dia o fracció§ 4.500#

Filmacions i ús§ #
Comercial en període firal§ #
Quota fixa per dia§ 10.000#

Seran gratuïts els actes dels que siguin titu-
lars les institucions membres del Consell Rec-
tor, i aquells en els que hi participin patroci-
nadors de la Fundació.
Article 5. Naixement de l'obligació de
pagament

L'obligació de pagament neix amb la pres-
tació d'aquest servei.
Article 6. Data de vigència

La present regulació començarà a regir l'1
de gener 2010 i continuarà vigent mentre no
se n'acordi la modificació o derogació.

PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS D'ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA

Article 1. Disposicions generals
D'acord amb allò que disposa l'article

16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i
l'article 127 del text refós de la Llei regulado-
ra de les hisendes locals i de conformitat amb
els articles 41 a 47 del mateix text refós es
fixen els preus públics per la prestació de ser-
veis d'atenció domiciliària de l'Ajuntament
de Barcelona.
Article 2. Objecte del servei

L'objecte d'aquest servei és la prestació
del Servei d'Atenció Domiciliària a les perso-
nes derivades des dels Serveis Socials Bàsics
de l'Ajuntament de Barcelona.

El Servei d'Atenció Domiciliària és un ser-
vei públic municipal que ofereix suport i ajut
a les persones que ho necessiten en el seu
domicili per tal de millorar la seva qualitat de
vida.

La finalitat del servei és donar atenció inte-
gral i personalitzada orientada a persones i
famílies ciutadanes de Barcelona, que tenen
dificultats per a la realització de les activitats
bàsiques de la vida quotidiana o per al seu
desenvolupament personal i social, amb l'ob-
jectiu de millorar la seva qualitat de vida en
el seu entorn habitual, proporcionant les
atencions preventives, assistencials, socioe-
ducatives i rehabilitadores tan en el domicili
com en l'àmbit comunitari:

a) Prevenir i/o compensar la pèrdua d'au-
tonomia donant suport per a realitzar les acti-
vitats de la vida diària i/o mantenir l'entorn
domèstic en condicions adequades d'habita-
bilitat.
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b) Potenciar l'autonomia personal i fami-
liar per a la integració en l'entorn habitual
estimulant l'adquisició de competències per-
sonals i familiars.

c) Possibilitar que les persones i famílies
puguin romandre en el seu domicili i en el
seu entorn habitual el màxim de temps possi-
ble i amb la màxima qualitat de vida.

d) Donar suport a aquelles famílies que
tenen al seu càrrec persones en situació de
dependència o de risc social.

e) Ser element de detecció de situacions
de necessitat que puguin requerir altres inter-
vencions.

El servei s'adreça a:
a) Persones en situació de dependència

per la realització de les activitats bàsiques de
la vida diària i/o amb deteriorament cognitiu
que:

* Viuen soles i no tenen suport sociofami-
liar permanent per atendre les seves necessi-
tats bàsiques.

* Viuen amb altres persones que no poden
atendre la totalitat de les seves necessitats
bàsiques, o els hi cal un suport.

b) Persones i famílies en situació de risc
social per:

* Manca de capacitat o hàbits per l'auto-
cura i en la relació amb l'entorn.

* Manca de capacitat o hàbits per l'orga-
nització de la llar, familiar i per l'atenció als
membres de la família, especialment dels
infants i la seva relació amb l'entorn.

c) Persones i famílies en situació de fragili-
tat.

El Servei d'Atenció Domiciliària compren
la prestació dels següents serveis:
Atenció personal domiciliària

L'atenció personal és el servei de suport a
persones o famílies, que es duu a terme en el
domicili de la persona beneficiària, i que es
dirigeix fonamentalment a la cura de la per-
sona o persones ateses, amb la finalitat de
promoure i mantenir la seva autonomia per-
sonal, fomentar hàbits saludables i adquirir
habilitats bàsiques tant pel desenvolupament
personal com de la unitat de convivència en
el domicili i en la relació amb la comunitat.

Aquest servei el presten professionals amb
una formació específica.

Les tasques o activitats a realitzar estaran,
emmarcades dins de les següents funcions:

Assistencial:
* Recolzament en la higiene i cura perso-

nal. Això inclou rentat corporal complet, en
bany o dutxa; rentat de parts corporals; rentat
de cap, ajuda al bany o dutxa, així com altres
tasques relacionades amb la higiene perso-
nal; ajuda a vestir-se, afaitat, aplicació de
cremes, i altres tasques relacionades amb la
cura personal.

* Cura i control de l'alimentació: l'organit-
zació dels àpats, la preparació i el cuinat dels
aliments, l'ajut a la ingestió d'aliments en el
casos que siguin necessari.

* Cura de la salut i control de la medica-
ció: administració de la medicació i realitza-
ció de petites cures d'acord amb les prescrip-
cions mèdiques i sempre que no existeixi cap

risc per l'evolució de la malaltia, excepte en
aquells casos en que sigui exigible un títol
sanitari.

* Mobilització dintre de la llar: Ajudar a
aixecar-se i ficar-se al llit, caminar i asseure's
així com realitzar mobilitzacions i canvis
posturals en situacions de dependència de la
persona beneficiària per a col·laborar en la
seva mobilització i altres ajudes físico-
motrius.

* Utilització d'aparells tècnics i de mobilit-
zació (grues, cadires de rodes, cadires de
bany, etc) si la persona les requereix.

* Ordre i manteniment de la neteja quoti-
diana de l'habitatge en condicions accepta-
bles d'higiene i salubritat. Rentat, planxat i
repàs de la roba dintre de la llar.

* Activitats relacionades amb la comunica-
ció i la relació amb l'exterior: acompanya-
ments tant en el domicili com fora, per a evi-
tar situacions de soledat i aïllament o facilita-
ció de petites gestions, acompanyaments
mèdics, i recolzament en les relacions amb la
família, amics i veïns.

Educativa:
* Tasques educatives referides a processos

d'adquisició i/o recuperació d'hàbits de la
vida quotidiana i de relació entre els mem-
bres de la família.

* Assessorament i ensinistrament en l'apre-
nentatge d'hàbits relacionats amb la cura de
la llar i l'organització domèstica, la cura per-
sonal i l'atenció a la infància, persones
majors o persones amb situació de
dependència.

* Donar consells i pautes per a una nutri-
ció correcta (per exemple diabetis) i hàbits
saludables.

* Facilitar pautes d'auto observació del
propi estat de salut i atenció als control
mèdics periòdics.

* Assessorament tècnic pels canvis postu-
rals en el llit, incloent-hi el consell en instru-
ments i ajudes.

* Ensinistraments en l'ús de electrodomès-
tics i dispositius tecnològics, com poden ser:
microones, vitroceràmica, teleassistència...

* Motivació de la persona mitjançant la
participació en diverses activitats (centres de
dia, casals...), estimulació de les capacitats
de la persona per a alentir la seva dependèn-
cia i potenciar la seva autonomia personal.

Preventiva:
* Observació, detecció i prevenció de pos-

sibles situacions de risc a l'entorn de residèn-
cia habitual i l'entorn social de les persones
usuàries, per evitar problemes i accidents,
identificant possibles objectes que puguin
causar danys als espais de deambulació.

* Observació, detecció i comunicació de
canvis en l'entorn o en la situació de les per-
sones usuàries que afectin al seu nivell d'au-
tonomia i per tant a les seves necessitats.

* Escoltar a la persona de manera activa
per a detectar possibles problemes, amb la
finalitat de col·laborar amb la identificació de
les necessitats personals, familiars i socials
dels subjectes objectes d'atenció.
Neteja de la llar

Servei realitzat per professionals (auxiliars
de neteja d'ajuda a la llar) destinat a mante-
nir en condicions d'ordre i higiene la llar de
la persona beneficiària i les seves pertinences
d'ús quotidià, incloent la neteja ordinària de
manteniment general de l'habitatge.

Tasques a realitzar:
* Neteja de fons o ajut a la neteja quoti-

diana de l'habitatge i al seu manteniment en
condicions acceptables d'higiene i salubritat
utilitzant productes degudament homologats.

* Ensinistrament en habilitats domestiques:
maneig d'electrodomèstics, estris i productes
apropiats per a la neteja.

* Atendre el subministrament i la reposició
de productes de neteja amb coherència i sen-
tit econòmic per possibilitar la neteja de la
llar.

La persona beneficiària del servei haurà de
procurar disposar en el seu domicili dels
estris i productes necessaris per a la realitza-
ció dels treballs que en qualsevol cas corre-
ran càrrec de la beneficiària.
Article 3. Quantia

Els preus del servei són els següents:
- Preu/ hora del servei d'atenció personal:
Preu públic Atenció personal: 18,2442

EUR.
- Preu/ hora servei de neteja de la llar:
Preu públic Neteja llar: 14,3295 EUR.

Article 4. Obligació de pagament
Estaran obligats al pagament les persones

físiques que sol·licitin els serveis anteriors.
L'aportació de les persones beneficiàries al

pagament del preu del servei es determinarà
tenint en compte la capacitat econòmica dis-
ponible, en còmput mensual, d'acord amb la
següent fórmula:

El percentatge obtingut s'aplicarà al preu
dels serveis rebuts determinant l'import a
pagar.

La capacitat econòmica disponible: la
diferència entre els ingressos i la suma de les
despeses i les reduccions aplicables.

Ingressos: els que s'estableixen a l'article
4t i 5è de l'ordre 432/2007 de la Generalitat
de Catalunya.

Despeses:
- L'habitatge: import de l'hipoteca o llo-

guer a càrrec de l'usuari i/o cònjuge amb el
màxim establert per la Generalitat de Cata-
lunya (30% IRSC) incloent-hi el factor correc-
tor de Barcelona.

- Els serveis d'atenció a causa de la
dependència.

Reduccions:
Es consideren aquelles establertes per la

Generalitat de Catalunya relatives als fills
menors de 25 anys en la data de la presenta-
ció de la sol·licitud que convisquin en el
domicili i amb rendes inferiors a l'IRSC (amb
el coeficient corrector Barcelona), i els fills
discapacitats amb un grau de discapacitat
mínim del 33% que convisquin al domicili,
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amb els coeficients determinats per la Gene-
ralitat de Catalunya.

S'inclourà també una reducció equivalent
a la d'un fill discapacitat amb un grau mínim
del 33%, quan l'usuari presenti aquest grau
de discapacitat i no tingui reconegut el grau
de dependència.

Recursos finals mínims: els que disposa la
persona usuària, es considerarà l'Indicador
de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC)
mensual, que s'estableix cada any, i sobre
aquesta quantitat s'aplicarà un coeficient
corrector per viure a Barcelona que s'actua-
litzarà anualment. En cas d'existir cònjuge a
càrrec, aquest import es multiplicarà addicio-
nalment pel corrector 1,8.

Sobre l'import resultant s'estableixen les
següents limitacions:

a) L'import màxim a pagar per l'usuari no
superarà el 65% del cost del servei.

b) Si la capacitat econòmica disponible és
inferior als recursos finals mínims, l'aportació
de l'usuari serà zero.

c) L'import mínim a pagar serà de 40 EUR,
si el càlcul proporciona un import a pagar
inferior, l'usuari no realitzarà l'aportació.

d) A l'usuari sempre li han de quedar
almenys els recursos finals mínims. Si després
de pagar l'aportació calculada, els recursos
que queden a l'usuari fossin inferiors al
recursos finals mínims, es cobrarà únicament
la diferència entre la capacitat econòmica
disponible i els recursos finals mínims.
Article 5. Meritació de l'obligació de
pagament

El preu públic es merita en el moment en
que es presta el servei d'atenció domiciliària.
Article 6. Normes de gestió, liquidacions i
tramitació

Segons les normes de càlcul del preu
públic establertes a l'article 4t d'aquesta
ordenança, l'Administració municipal notifi-
carà una liquidació mensual a la persona
usuària del servei amb l'import del preu
públic que haurà d'abonar pels mitjans de
pagament habilitats.

Les persones usuàries hauran de posar en
coneixement de l'Administració municipal
qualsevol canvi en la seva situació econòmi-
ca o personal que pugui repercutir sobre la
seva aportació al pagament del preu públic.
Article 7. Data de vigència

La present regulació començarà a regir l'1
de gener 2010 i continuarà vigent mentre no
se n'acordi la modificació o derogació.

PREUS PÚBLICS DE LA GRANJA ESCOLA CAN GIRONA

Art. 1r. Disposicions generals
D'acord amb el que disposa l'article 16.m)

de la Carta Municipal de Barcelona i l'article
127 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i de conformitat amb els arti-
cles 41 a 47 de la mateixa Llei es fixen els
preus que regiran les activitats i serveis de
l'equipament municipal Granja Escola Can
Girona.
Art. 2n. Objecte

Es regula la contraprestació pecuniària per
a l'ús de les instal·lacions i la prestació de
serveis.
Art. 3r. Obligació de pagament

Estan obligats al pagament del preu públic
totes les persones físiques i jurídiques que
utilitzin els serveis que ofereix la Granja
Escola Can Girona.
Art. 4t. Quantia

La quantia d'aquests preus públics és la
que fixa l'annex d'aquesta normativa.
Art. 5è. Naixement de l'obligació de
pagament

L'obligació de pagament neix en el
moment en què s'utilitza el servei.
Art. 6è. Regulació aplicable

Els preus públics de la Granja Escola Can
Girona es regiran, en tot el que no està regu-
lat, per la regulació general dels preus
públics municipals.
Article 7. Data de vigència

La present regulació començarà a regir l'1
de gener 2010 i continuarà vigent mentre no
se n'acordi la modificació o derogació.

ANNEX

Activitat d'acampada: 4,30 EUR.
Barcelona, 23 de setembre de 2009.
El Secretari General de la Corporació,

Jordi Cases i Pallarés.

022009028909
A

Barcelona
Districte de Sant Andreu

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Sant Andreu es segueix expedient, incoat per
Comunitat de Propietaris, per a la concessió
de llicència ambiental per l'exercici de l'acti-
vitat de 12.46/b Garatge privat de vehicles
lleugers en edifici no unifamiliar en el local
situat a C Mallorca, 669-675 (Exp.09-2009-
0257).

D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Segadors 2-4, 3ª Planta. Tel.
291.69.71).

Barcelona, 21 de setembre de 2009.
El Secretari General, el Cap del Departa-

ment de Serveis Jurídics-Secretaria, (P.D. de
la Secretaria General del 01/06/01), Jesús
Maria Prades i Guivernau.

022009028674
A

Barcelona
Districte de Sant Andreu

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Sant Andreu es segueix expedient, incoat per
Regasa Aparcaments i Serveis, S.A., per a la
concessió de llicència ambiental per l'exerci-
ci de l'activitat de Escola bressol(primer cicle
d'educació infantil de 0 a 3 anys) en el local
situat a Via Barcino, 88 (Exp.09-2009-0123).

D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Segadors 2-4, 3ª Planta. Tel.
291.69.71).

Barcelona, 21 de setembre de 2009.
El Secretari General, el Cap del Departa-

ment de Serveis Jurídics-Secretaria, (P.D. de
la Secretaria General del 01/06/01), Jesus
Maria Prades i Guivernau.

022009028675
A

Barcelona
Institut Municipal d'Informàtica

ANUNCI DE PUBLICACIÓ 
D'ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

De conformitat amb el disposat per l'arti-
cle 138 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,
de contractes del sector públic (LCSP), es fa
pública l'adjudicació del contracte següent:
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Institut Municipal d'In-
formàtica de Barcelona.

1. Núm. expedient: C0207 2009 132 (con-
tracte núm. 0022009CT00004805).
2. Objecte del contracte

Tipus de contracte:
1. Serveis:
a) Descripció de l'objecte:
1. Serveis auxiliars de consergeria i de

vigilància i seguretat per a l'Institut Municipal
d'Informàtica de Barcelona.

b) Butlletí o Diari Oficial i data de publica-
ció de l'anunci de licitació:

1. BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Bar-
celona núm. 71, 24 de març de 2009.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació

a) Tramitació:
1. Ordinària.
b) Procediment:
1. Obert.
c) Forma d'adjudicació:
1. Concurs.

4. Pressupost base de la licitació
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