
  Full núm. 1 de 7 
      Direcció de Serveis 

 

Com a testimoniatge de les actuacions esmentades s’estén aquesta ACTA i els fulls annexos per duplicat que signa l’/la 
inspector/a juntament amb la persona que atén l’actuació, a qui es lliura un dels exemplars. 
 Signatura Signatura 
 L’/la inspector/a Persona que atén l’actuació 
 

 

 

(marcar amb una X) 

__ Ha llegit l’acta i no efectua manifestacions en aquest respecte. 

__ No desitja signar-la. Se li’n lliura una còpia. 

 
 
 

 

 Acta d’Inspecció núm. 0700000178  

 
 

A Sant Adrià del Besòs el dia 10/05/2022 

Nom i cognoms de l’/la inspector/a Sílvia Peñalver Castillo 

Establiment / servei o entitat Residència Mossèn Anton  

Adreça pça Mossèn Anton, 7B 

Telèfon del servei 933811151 email residenciamossenanton@gmail.com 

Titular Residència Mossèn Anton SLU      NIF B61558979 

i en presència de Alicia Tarragón Martinez      DNI núm. 46039475F 

en qualitat de: DIRECTORA TÈCNICA 

 X s’efectua la visita d’inspecció que s’inicia a les      9’15 hores i finalitza a les       hores 

  

 

Observacions del/de la representant de l’establiment/servei o entitat 

      

 

Cal adoptar les mesures correctives pertinents per tal d’adequar-se a la normativa vigent en els terminis de: 
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 Signatura Signatura 
 L’/la inspector/a Persona que atén l’actuació 
 

 

 

 (marcar amb una X) 

 __ No desitja signar-la. Se li’n lliura una còpia. 
 

 

RESULTATS DE LA INSPECCIÓ: 

Realitzo inspecció en la residència Mossèn Anton, per tal de comprovar les condicions materials i 

funcionals de la mateixa així com l’estat dels residents. 

M’atén durant  la visita i em facilita la documentació i informació demanada la directora tècnica Sra. 

Alicia Tarragón. 

Avui hi han 20 residents, tenen una plaça sense ocupar. No hi ha cap resident hospitalitzat ni enllitat 

24 hores. Tampoc hi ha cap residents amb sentència de modificació de les capacitats i nomenament 

de tutor alguna fundació ni menors de 65 anys. 

Comprovo que durant el matí estan treballant dintre del seu torn: dos auxiliars en torn de 8 a 20h. i 

una alumne de pràctiques, l’educadora social, la RHS i la metgessa. També comprovo que està 

treballant dintre dels seu torn, una cuinera i una persona encarregada de neteja i bugaderia. 

Segons m’indiquen també hauria d’estar present la governanta però avui està absent per motius 

personals.  

M’expliquen que tenen contractats també encara que avui no hi són presents en la residència, la 

psicòloga que treballa els dilluns a la tarda i fisioterapeuta que treballa dimecres i divendres matí. 

El tauler d’anuncis recull tota la documentació que determina la normativa vigent. 

 

Respecte condicions materials. 

1. Han canviat la ubicació de la sala de visites ara està on abans tenien el despatx d’infermeria. La 

sala de fisioteràpia i despatx d’infermeria ha tornat a la seva ubicació de sempre, aquesta sala 

durant la pandèmia s’havia reconvertit en sala de visites ja que té accés directe al carrer. 

2. L’aspecte de la residència pel que fa al manteniment i conservació dels espais que he vist és 

correcte. 

3. Comprovo  el sistema d’avis d’alguns dormitoris i de dos serveis higiènics i funcionen 

correctament. El timbre d’avis dels serveis higiènics esta instal·lat de manera que és accessible des 

del WC però no des de la dutxa. Segons m’indiquen cap resident es dutxa sol. 
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 Signatura Signatura 
 L’/la inspector/a Persona que atén l’actuació 
 

 

 

 (marcar amb una X) 

 __ No desitja signar-la. Se li’n lliura una còpia. 
 

 

 

4. Els extintors estan revisats al 2021 però no indica la data consta propera revisió al 2022. 

 

Respecte condicions funcionals. 

5. Continuen tenint cuina pròpia. Tenen programació de menú basal, la programació indica valor 

calòric, gramatge i nutrients, estan signats per la RHS. Segons m’indica la cuinera, avui farà 20 

menús, 3 amb textura triturada (texturitzat), hi ha una única programació de menú ja que els 

residents que han de menjar triturat és texturitza el mateix plat que els que mengen menú basal. 

Coincideix el que s’està cuinant amb el que hi ha a la programació i la quantitat de proteïna 

(pollastre) correcte. Disposen de llibre d’incidències on anoten quan fan algun canvi respecte al 

que consta en la programació, les anotacions estan signades per la RHS. 

6. Reviso la medicació preparada en blister de Gabriela Tomàs i Dolores Adan, el contingut dels 

blisters coincideix amb la prescripció mèdica. No disposen de registre independent d’administració 

de medicació, tenen fulls d’incidències diària i on signen conforme les auxiliars han realitzat totes 

les tasques que consten en les plantilles individuals de cada resident.  

Hi ha una resident insulinodependent, mantenen control de glicèmies. Prenen diàriament 

constants, saturació i temperatura. 

7. Segons m’indica la RHS no hi ha cap resident amb úlceres per pressió  

8. Disposen d’un registre de dutxes un altre d’higiene bucal i diària i de canvi de bolquers. Estan 

complerts i al dia. 

9. Han rebaixat el número de prescripcions mecàniques prescrites, tot i que continua sent una mica 

elevat. Hi ha 3 residents amb prescripció mèdica de contenció 24 hores, 1 contenció diürna i 2 

nocturna. Les prescripcions fetes amb posterioritat a l’anterior visita d’inspecció (1), costa 

indicació més personalitzada dels motius de la prescripció. Es revisen mensualment. 
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 Signatura Signatura 
 L’/la inspector/a Persona que atén l’actuació 
 

 

 

 (marcar amb una X) 

 __ No desitja signar-la. Se li’n lliura una còpia. 
 

10. Revisat el registre de caigudes veig que només consta una sala caiguda durant aquest any, no hi ha 

indicació de mesures preventives. 

 
11. Reviso els contractes assistencials i els expedients assistencials de les dos darreres residents que 

han ingressat Gabriela Tomas (10/1/22) i Francisca Victorio (7/1/22). Són correctes, l’expedient 

està complert. 

 
12. Reviso els PIAIS de les mateixes residents assenyalades en el punt anterior. El model inclou 

valoracions efectuades per cada un dels tècnics i objectius i activitats per assolir els objectius. 

Cada 6 mesos revisen i evaluen el PIAI. 

 
13. Quan començo la inspecció 9’40 alguns residents ja han acabat d’esmorzar  
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 Signatura Signatura 
 L’/la inspector/a Persona que atén l’actuació 
 

 

 

 (marcar amb una X) 

 __ No desitja signar-la. Se li’n lliura una còpia. 
 

RESULTATS DE LA INSPECCIÓ: 

 

 

Per tal de completar la visita d’inspecció feta en/l’ servei/establiment residència Mossèn Anton 

, i d’acord amb l’article 7.4 de la Llei 16/1996, de 26 de novembre, reguladora de les actuacions 

inspectores, us requereixo perquè aporteu documentació, marcada amb una <<X>> i que 

figura al full núm       de l’acta: 

 

X mitjançant qualsevol dels mitjans previstos a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques en el termini de 10 dies. 

 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica 

 

En la petició genèrica en l’apartat assumpte cal especificar el Servei Territorial a qui va destinat, 

número d’acta, nom i cognom de la/les inspectores que han sol·licitat la documentació així com el nº 

de registre de l’entitat S0....., 

 

      

 

El fet de no comparèixer o no aportar la documentació requerida pot comportar la infracció 

greu prevista a l’art 97.i del text consolidat de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 

socials. 

  

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica
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 Signatura Signatura 
 L’/la inspector/a Persona que atén l’actuació 
 

 

 

 (marcar amb una X) 

 __ No desitja signar-la. Se li’n lliura una còpia. 
 

 X Llista de treballadors que especifiqui la dedicació d’atenció directa/indirecta       

  TC1 i TC2 de l’últim mes cotitzat o últim rebut d’autònoms de la Seguretat Social       

 X Informe de la vida laboral de l’empresa.       

 X Contracte laboral o mercantil amb l’horari de dedicació setmanal del personal que no consta en el TC1 i 

TC2      

 X Còpia de les factures lliurades per serveis professionals.       

 X Quadre d’horari setmanal del personal      

  Fotocòpia del títol/diploma de personal qualificat      

  Reglament de règim interior      

 X Llista de tots els usuaris del servei amb deteriorament cognitiu moderat o sever (MEC < 22) i indicació dels 

que porten contenció amb la indicació del tipus, horari d’utilització, data de l’inici i motiu. 

 X Llista d’usuaris èxitus l’any anterior      

  Llista d’usuaris/àries amb data d’ingrés i quota mensual       

  Contracte assistencial subscrit amb els/les usuaris/àries      

  Informe mèdic de les persones residents amb els requisits de l’art. 7.2 del Decret 284/1996 i modificat per 

Decret 176/2000       

  Comunicació al Jutjat o a la Fiscalia de les guardes de fet assumides pel director/a       

  Justificació mèdica en el supòsit de les persones residents immobilitzats/des      

  Expedient assistencial      

 X Acreditació del/de la responsable/a higiènicsanitari i el/la director/a de l’establiment      

  Programes individuals      

  Protocols       

  Registres      

  Programació anual d’activitats      

  Còpia de les factures lliurades a les persones usuàries       

 X Pòlissa d’assegurança (de responsabilitat civil i d’accidents de les persones usuàries i del personal), i 

document que n’acrediti la vigència      

  Acta de revisió d’instal·lacions de gas      

  Còpia de les sol·licituds de la valoració de la dependència de les persones amb guarda de fet que ha 

assumit el director/a tècnic/a       

  Acta de la darrera sessió del Consell de participació de centre      
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 Signatura Signatura 
 L’/la inspector/a Persona que atén l’actuació 
 

 

 

 (marcar amb una X) 

 __ No desitja signar-la. Se li’n lliura una còpia. 
 

 

  Llistat de tots els usuaris que tenen incontinència, amb indicació del grau de deteriorament cognitiu moderat 

o sever (MEC < 22), indicació de la incontinència (fecal, vesical o ambdues), indicació dels dispositius que 

utilitzen, nombre de canvis de bolquers i horari dels canvis. 

  Llistat de tots els usuaris que han patit caigudes durant l’any, amb indicació del grau de deteriorament 

cognitiu moderat o sever (MEC < 22), indicació del nombre de caigudes i especificació de la franja horària 

en que s’han produït (matí, tarda, nit) i indicació de l’hora concreta.      

 X Pla de formació      

 


