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Introducció

El  servei  d’atenció integral  per  a  persones amb discapacitat  sensorial  auditiva  constitueix  un
recurs  d’intervenció  especialitzada  de caire  social  considerat  fonamental  per  a  la  millora  del
desenvolupament global de les persones que  presenten una discapacitat sensorial auditiva.

En conseqüència, s’elabora aquest Plec de prescripcions tècniques per a la contractació, per part
de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (a partir d’ara IMAS), del servei  d’atenció integral  per a
persones amb discapacitat sensorial auditiva de Mallorca.

I. Objecte

Aquest Plec té per objecte descriure el contingut del servei d’habilitació funcional integral per a
persones amb discapacitat sensorial auditiva, i establir les obligacions, les condicions tècniques i
les activitats específiques que han de ser assumides i desenvolupades per l’entitat que gestiona
aquest servei.
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II. Definició del servei

Definició:
En aquest Plec s'entén que el servei d’atenció integral per a persones amb discapacitat sensorial
auditiva  és  una  unitat  d'atenció  integral  destinada  a  l’habilitació  funcional  i  la  integració  de
persones amb discapacitat sensorial auditiva en l'àmbit social, educatiu i professional. 

El servei ha d’oferir una xarxa de recursos coordinats, dins l'entorn associatiu propi de persones
amb discapacitat i les seves famílies, que responguin a les demandes i necessitats individuals i
específiques, tals com: de millora dels aprenentatges; l’habilitació funcional sensorial i eficàcia
dels tractaments individualitzats; d’atenció psicològica personal i social; d’ orientació i capacitació
professional i atenció familiar. 

És el servei que atén la persona amb discapacitat sensorial auditiva i la seva família, mitjançant
una  intervenció  continuada  en  el  cicle  vital  de  la  persona,  interdisciplinària  i  especialitzada,
emprant els mitjans tècnics i humans necessaris per tal d'optimitzar recursos i resultats, d'acord
amb l’evolució tecnològica i pedagògica existent.  

Persones usuàries:
Les persones majors de 6 anys que presentin una discapacitat sensorial auditiva igual o superior
al 33% reconeguda per l’organisme competent, i les seves famílies. 

D’aquestes persones, són alta prioritària al servei les que  responen a les següents situacions:

- Infants que compleixen els 6 anys i que provenen del SEDIAP, Servei de Desenvolupament Infantil i
Atenció Primerenca, que continuen el seu tractament d’habilitació funcional al servei d’atenció
integral. 

- Adults que han passat per una cirurgia d’implant coclear i,  que requereixen d’una rehabilitació
auditiva just a continuació de la cirurgia i de la programació de l’implant coclear.

- Altres casos que requereixen una intervenció especialitzada per a la expressió i comprensió del
llenguatge.

El servei ha d'atendre com a mínim a tantes persones com a places contractades s'estableixen en
aquests plecs.

Ubicació física:
L’entitat ha de disposar d’un espai variable i adaptat a cada activitat (individual - en grup) que
compleixi la normativa vigent en matèria laboral, sanitària, d'accessibilitat, contra incendis, etc. 

Preferentment  s’ha  d’ubicar  en  nucli  urbà i  amb la  possibilitat  d'oferir  el  servei,  objecte  del
present  plec,  en  centres  o  instal·lacions  geogràficament  distribuïts,  per  facilitar-hi  l'accés  a
persones residents a la part forana. Aquesta distribució geogràfica ha de tenir en compte, en la
mesura  de  les  possibilitats,  la  prestació  descentralitzada  del  servei  en  els  diferents  àmbits
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territorials de l’illa, tal com està configurada la xarxa de serveis socials de l’IMAS (distribuïda en
tres grans eixos: Palma, Inca i Manacor), com també, si n’és el cas, els centres educatius de tots
els municipis de l'illa que necessitin el servei.

També, s’han de preveure els desplaçaments per part dels professionals del servei per coordinar-
se amb als demés professionals de recursos de caire sociocomunitari, sociosanitari, educatius i
formatius, etc., de l’illa.

Calendari i horari:
Calendari laboral vigent a la comunitat.

III. Prestacions dels serveis 

El  servei  d’atenció  integral  per  a  persones  amb  discapacitat  auditiva,  és  un  servei  d’atenció
especialitzada.

 L’atenció especialitzada recull els programes, activitats i suports dirigits a millorar la qualitat de
vida de cada persona usuària amb els serveis socials especialitzats. 

Qualsevol de les següents activitats o programes es poden treballar de manera individual o en
grups,  si  bé  sempre  es  donaran  suports  individualitzats  adequats  a  les  necessitats  de  cada
persona. Aquestes necessitats i tipus de suport s’hauran de recollir al pla individual d’atenció i no
es  restringeixen  a  l’actuació  d’un  únic  servei  o  professional  sinó  que  s’ha  de  treballar  la
transferència a altres serveis (si els utilitza) així com als entorns propis de la persona (família,
treball, escola, llar, oci, comunitat). 

L'entitat ha de prestar els serveis englobats en les àrees que s’indiquen a continuació: 

EIXOS ÀREES DE SUPORT ACTIVITATS I PROGRAMES
Autonomia Vida a la llar Suport a l’accessibilitat

Aprenentatge per a la vida Habilitats d’auto direcció

Benestar Salut i seguretat Atenció psicològica
Activitats de benestar

Protecció i defensa Atenció personal i social
Vinculació social Activitats socials Comunicació

Habilitats socials

Vida a la comunitat Vida a la comunitat
Vincles 

IV. Descripció de les prestacions a cada àrea:

a) Suport a l’accessibilitat

Es refereix les actuacions o programes que tenen com objectiu l’accessibilitat  universal,
entesa com la condició dels entorns, activitats, productes i serveis, eines i dispositius, per a
que siguin comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones en condicions de
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seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural possible.

El suport a l’accessibilitat pot incloure actuacions i mesures de:

- Informació i assessorament a la població en general.
- Elaboració d’informes tècnics sobre accessibilitat.
- Desenvolupament i pilotatge d’eines adaptades (tecnològiques o físiques).
- Provisió,  configuració  i  suport  a  l’ús  d’adaptacions  a  diferents  entorns  i  activitats

(treball, habitatge, transport o altres).
- Desenvolupament de projectes.

b) Habilitats d’autodirecció

Es refereix a programes d’aprenentatge per a la vida independent, entesa com la situació
en la que la persona amb discapacitat condueix la seva pròpia vida i participa activament en
la comunitat. Pot incloure programes d’aprenentatge d’habilitats molt diverses com, per
exemple:

- Orientar-se i desplaçar-se
- Prendre decisions i resoldre problemes
- Planificar metes i oportunitats
- Conèixer i utilitzar els drets 
- Acceptació de normes i exercici de responsabilitats
- Habilitats d’autocontrol emocional
- Competència digital i ús de les TIC
- Administració dels doblers
- Us dels serveis públics
- Altres

c) Atenció psicològica

L’atenció,  el  tractament  i  la  orientació  psicològica  té  per  objectiu  que  la  persona
aconsegueixi  el  màxim  benestar  i  autonomia  mitjançant  l’aprenentatge  d’estratègies
d’autocontrol  emocional i conductual, autoconeixement i  autoestima i desenvolupament
personal i social. L’atenció psicològica estarà present durant les distintes fases del procés
d’habilitació  i  ha  d’estar  coordinada amb la  resta  d’actuacions  i  suports,  així  com amb
l’àmbit familiar. 

El servei d’atenció psicològica inclou actuacions com:

- Valoració de la discapacitat (limitacions, capacitats i necessitats de suport)
- Avaluació i tractament psicològic 
- Suport tècnic a les valoracions i els plans d’atenció individual
- Elaboració i coordinació de programes de suport conductual positiu
- Serveis d’ajustament personal i social en treballadors amb discapacitat
- Formació als professionals sobre tècniques d’intervenció
- Coordinació d’actuacions amb els recursos de psiquiatria, neurologia i psicologia del

servei públic de salut i d’altres recursos.
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- Altres

d) Activitats de benestar

Les activitats de benestar recullen una diversitat d’activitats com:

- Les activitats de teràpia ocupacional o altres amb component terapèutica
- Les activitats de descans i els programes de relaxació
- Les activitats d’oci i temps lliure

I  en  general  qualsevol  activitat  que  tingui  com  a  principal  finalitat  el  benestar  físic  i
emocional de la persona. Per aquesta raó, el fonamental a l’hora d’oferir aquestes activitats
és:

- Que les activitats afavoreixin la motivació i la participació de la persona
- Que siguin normalitzadores i inclusives 
- Que afavoreixin les relacions i els vincles positius

e) Atenció personal i social

El servei d’atenció social és transversal a tota la resta d’actuacions i en general es presta
conjuntament  amb  el  servei  d’atenció  a  famílies.  Es  refereix  al  conjunt  d’actuacions
encaminades a l’exercici dels drets i a la protecció de la persona davant possibles situacions
de vulnerabilitat, risc d’exclusió i abusos. 

Inclou, entre d’altres, les següents actuacions:

- Valoració de la situació social i familiar
- Coordinació amb els altres serveis per la detecció de necessitats
- Prevenció, detecció i intervenció a les situacions de vulneració de drets
- Suport a la gestió de tramitacions i l’obtenció d’ajudes
- Orientació i acompanyament als recursos
- Suport legal i coordinació amb serveis jurídics
- Programes  de  promoció  dels  drets  de  les  persones  amb  discapacitat,  incloent  la

formació a professionals, col·lectius i població en general
- Coordinació  amb  recursos  de  la  comunitat  (organismes  públics,  atenció  primària,

forces de seguretat, organitzacions d’autoajuda, entitats bancàries...)

f) Comunicació

Es  refereix  a  qualsevol  tipus  d’actuacions  i  programes  estructurats  per  millorar  la
funcionalitat de la comunicació entre la persona i el seu entorn (percepció, comprensió i
expressió). 

Les  estratègies  es  poden  dirigir  tant  a  millorar  les  competències  comunicatives  com  a
l’entrenament d’habilitats alternatives.

- Millora de competències:  Logopèdia.  Lectoescriptura.  Lectura en fàcil  comprensió.
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Lectura labial. Altres.
- Habilitats alternatives: Comunicació augmentativa i alternativa. Llenguatge signat. 

g) Habilitats socials

Els programes d’entrenament i reforç de les habilitats socials tenen com a finalitat que la
persona  tingui  les  competències  necessàries  per  iniciar  i  mantenir  relacions  d’amistat,
familiars o de parella.

Contempla una àmplia gama d’habilitats relacionades amb temes com:

- Contacte i comunicació no verbal
- Mantenir converses
- Assertivitat
- Iniciar i mantenir amistats
- Relacions de parella
- Prevenció d’abusos i vulneració de drets 
- Empatia

Les actuacions a dur a terme amb cada persona dependran de les seves necessitats i es
donaran suports tant a nivell individual com de grup.

h) Vida a la comunitat

Els suports per a la vida a la comunitat pretenen la màxima inclusió, participació i rol social
valorat  de  la  persona  amb discapacitat,  reduint  qualsevol  tipus  de  barreres  i  cercant  i
aprofitant oportunitats a l’entorn (suports naturals, activitats i recursos).

Finalment,  s’hauran  d’afavorir  les  oportunitats  d’experiències  en  las  que  la  persona  es
pugui sentir inclosa i  valorada,  per exemple, com a proveïdor de suports en tasques de
voluntariat  o  integrant-se  en col·lectius  (per  exemple,  casals  de  barri,  grups  d’excursió,
clubs  esportius  o  altres).  En tot  moment  s’ha de fer  seguiment del  resultat  d’aquestes
experiències i donar suport quan sigui necessari.

i) Vincles 

Un  dels  resultats  personals  clau  de  l’atenció  és  que  la  persona  tingui  vincles  positius
significatius,  per  prevenir  la  solitud  o  l’absència  de  relacions  escollides  més  enllà  dels
proveïdors  de  suport  (professionals  o  familiars).  S’hauran  de  fixar  objectius  a  nivell
individual  quan  sigui  necessari  i  s’han  de  generar  oportunitats  mitjançant  actuacions
concretes i de manera transversal als diferents entorns i activitats.

Qualsevol de les prestacions descrites en el punt anterior haurà d’incloure prestacions cap a les
famílies, que com a mínim desenvoluparan les següents actuacions:

a) Informació i orientació damunt els recursos adequats a les necessitats.
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b) Orientació, assessorament i suport a la família per promoure la implicació i suport de
l’entorn familiar en l’autonomia i el benestar de la persona usuària, així com reunions
periòdiques de seguiment.

A  més,  els  serveis  poden  incloure  actuacions  i  mesures  destinades  als  familiars  com  a
destinataris principals de la prestació:

c) Activitats per conèixer les necessitats actuals i futures dels familiars i dissenyar noves
respostes o millorar les actuals.

d) Activitats de formació a famílies.
e) Mesures de conciliació de la vida laboral i personal.
f) Mesures per afavorir l’intercanvi l’ajuda mútua entre diferents famílies.
g) D’altres que tinguin al familiar com a destinatari principal.

V. Règim d’utilització de les places contractades

1. Persones usuàries
Les persones majors de 6 anys que presentin una discapacitat sensorial auditiva igual o superior
al  33%  reconeguda  per  l’organisme  competent,  i  les  seves  famílies.  Això  no  exclou  a  totes
aquelles persones que si bé presenten una discapacitat auditiva tenen associada un altre tipus de
discapacitat, o presenten un doble diagnòstic o multidiscapacitat.

2. Procediment d’accés al servei. 
Correspon a l’IMAS la designació de les persones que hagin d’ocupar les places concertades.

L'accés al servei ha de ser universal, obert i àgil, i ha de respectar el dret d'elecció de les famílies.
Per això, sempre que hi hagi places vacants, l'adjudicatari ha de donar d'alta l'usuari i ho ha de
comunicar a l’IMAS. L'alta es ratificarà una vegada transcorreguts 30 dies des de l'alta provisional,
sempre que una de les parts no denunciï incidències.

S'entén per plaça ocupada l'assignada a una persona usuària i ocupada per ella.

3. Incidències
El  servei  ha de notificar  a  l’IMAS per escrit  (fax  o correu electrònic  emprant  els  protocols  o
registres adients) les incidències que sorgeixin en l'atenció de les persones usuàries, en la seva
incorporació al centre, i en les altes i les baixes. 

4. Drets i deures de les persones usuàries i/o dels seus representants legals. 
Les persones usuàries i les seves famílies estan obligades a complir les normes de règim intern
que regeixin el servei.

5. Règim econòmic
L'import  del  preu  de  plaça  per  mes  fixat  al  contracte  ha  de  ser  abonat  a  l’adjudicatari  per
mensualitats  vençudes  amb  la  presentació  prèvia  de  les  factures  per  les  estades  o el  tipus
d’atenció que s’han efectuat,  les quals han de tenir la conformitat de la unitat administrativa
corresponent de l’IMAS.
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VI. Solvència tècnica i mitjans  que ha d’aportar l’adjudicatari per a la prestació del servei 

1. Els serveis en els quals s’ofereixin les places han de disposar de les autoritzacions admi-
nistratives corresponents, estar registrats segons el que estableix el Decret 86/2010, de 
25 de juny , pel qual s’estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per 
a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials d’atenció a persones grans i persones 
amb discapacitats, i es regulen els requisits d’autorització i acreditació dels serveis resi-
dencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població

2. Experiència de la entitat en relació a l’objecte del contracte com a mínim d’1 any:  Es po-
drà acreditar la solvència tècnica presentant una relació dels principals serveis o treballs
realitzats en els darrers cinc  anys per l’empresa que inclogui import, dates i el destinatari,
públic o privat, dels mateixos, adequats a l’objecte del contracte acompanyada de certifi-
cats. La realització d’aquestes activitats per l’empresa s’acreditaran mitjançant certificats
de conformitat expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una enti -
tat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.

3. Ràtios i perfils professionals del personal directe

Per cada 100 persones usuàries:

Tècnics titulats : 11,7

Serveis  generals  i
administratius: 1

Perfil dels professionals: 

En tots els casos el personal tècnic titulat  per l’habilitació funcional  i  l’atenció integral
d’aquest col·lectiu i les seves famílies descrit en aquest apartat ha de tenir la titulació
adient per exercir l’atenció i/o el tractament especialitzat, a saber: logopèdia, magisteri
mestres  (especialistes  en  audició  i  llenguatge,  mestres  d’educació  primària  i  educació
especial), pedagogia, psicopedagogia, psicologia, treball social i educació social.  S’hauran
d’aportar originals o còpies compulsades dels títols acadèmics del personal responsable
de l’execució del contracte.

A més, s’haurà d’acreditar que totes les persones responsables de l’execució del contracte
tenen experiència mínima d’un any en les àrees descrites en els plecs. 

4. Donar compliment a la LOPD, mitjançant la inscripció a l’Agència Estatal de Protecció de 
Dades i les auditories corresponents.

5. Incorporar mesures de transparència i de rendició de comptes: S’acreditarà mitjançant 
les comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre Mercantil si l'empresari estigués
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inscrit en el registre, i en cas contrari, per les dipositades en el registre oficial en què hagi 
d'estar escrit. A  més s’hauran d’aportar els informes d’auditories financeres correspo-
nents als tres darrers exercicis. 

6. Mantenir vigent una pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil i els acci-
dents del personal i de les persones usuàries. S’acreditarà mitjançant la presentació de la 
pòlissa contractada.

VII. Preu

El  preu  per  plaça  i  mes pel  servei  de  rehabilitació integral  per  a  persones amb discapacitat
sensorial fixat per l’any 2016 és de 403,47€ IVA exclòs .  

El nombre màxim de places ateses, en aquest contracte són 190 donant un cost total al mes de
76.659,30 €.

El cost total del servei d’atenció integral per a persones amb discapacitat sensorial pel que fa a
l’any 2016 serà de 536.615,10 euros (IVA exclòs), i 590.276,61 euros (IVA 10% inclòs) donat que
té una durada de 7 mesos  (de l'1 de juny   al 31 de desembre de 2016 ).

El cost total del servei d’atenció integral per a persones amb discapacitat sensorial pel que fa a
l’any 2017 serà de 383.296,50 euros (IVA exclòs),i 421.626,15 (IVA 10% inclòs) donat  que té una
durada de 5 mesos (de l'1 de gener al 31 de maig de 2017).

La distribució econòmica anual de la prestació del servei és la que es detalla a la taula següent:

ANY PREU
PLAÇA
MENSUAL

PREU
PLAÇA
ANUAL

PLACES PREU
PLACES
ANUAL 

MESOS COST  TOTAL
SENSE IVA

COST  TOTAL
AMB IVA

2016 403,47 4.841,64 190 76.651,70 7 536.615,10 590.276,61
2017 403,47 4.841,64 190 76.651,70 5 383.296,50 421.626,15

919.911,60 € 1.011.902,76 €

La distribució econòmica anual de la prestació del servei  en el cas de pròrroga es detalla a la
taula següent:  

ANY PREU
PLAÇA
MENSUAL

PREU
PLAÇA
ANUAL

PLACES PREU
PLACES
ANUAL

MESOS COST  TOTAL
SENSE IVA

COST  TOTAL
AMB IVA

2017 403,47 4.841,64 190 76.651,70 7 536.615,10 590.276,61
2018 403,47 4.841,64 190 76.651,70 5 383.296,50 421.626,15

919.911,60 € 1.011.902,76 €

Secció d’Iniciatives Sociolaborals
C/ General Riera, núm. 67, de Palma  – 07010 –

Tel: 971-763325 – Fax : 971-292 581                                               Pàgina 9 de 15



VIII. Coordinació, control, supervisió i informació de la prestació del servei

1. L’adjudicatari ha de designar un responsable del servei al seu càrrec, qui ha de coordinar i
supervisar la prestació. Aquest responsable rebrà i executarà les indicacions que l’IMAS estimi
oportú impartir  en relació amb la prestació del  servei  i  ha de tenir atribucions suficients per
adoptar —si és necessari i de manera immediata— les decisions necessàries per assegurar-ne el
bon funcionament.
2. L’adjudicatari està obligat a informar a l’IMAS —a través del responsable esmentat en el
punt anterior i el mateix dia en què es produeixi— sobre qualsevol incidència significativa que
sorgeixi  en  el  desenvolupament  i  la  prestació  del  servei,  i  a  facilitar  puntualment  tota  la
informació que li sigui requerida en relació amb aquesta incidència.
3. L’entitat gestora ha de disposar d’un sistema de gestió i registre pel que fa al control de
fluxos de les persones usuàries del servei, en tant que en qualsevol moment pugui respondre a
les demandes de l’IMAS sobre les dades d’altes i baixes, etc. en funció dels diferents serveis i
àrees d’atenció que presta.
4. En acabar el contracte, i en el termini d’un mes, les entitats gestores han de presentar a
l’IMAS una memòria del servei contractat.
5. Es  poden  establir  altres  formes  de  coordinació  entre  l’IMAS  i  l’entitat  amb  què  es
formalitzi el contracte.

IX. Durada
El termini d’execució del contracte serà d’1 any, començarà el dia 1 de juny de 2016 i finalitzarà el
31 de maig de 2017.

El contracte es podrà renovar com a màxim per la durada del contracte inicial (1 any). 

X. Projecte tècnic
L’entitat ha de presentar un projecte tècnic, que ha d'incloure necessàriament propostes sobre
els següents punts:

Dotació de personal i funcions
Horari del servei.
Programació  del  Centre:  objectius  i  funcionament.  Adscripció  de  professionals  o  personal  i
funcions per Programes. Metodologia. 
Plantejament de desenvolupament del servei (com començarà, com es dotaran dels materials
necessaris, etc.)

S’ha de recordar que el projecte tècnic ha de complir amb els requisits mínims que s’expliquen al
llarg d’aquest plec de prescripcions tècniques. 

XI. Imatge, denominació, titularitat i difusió del servei. 
L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) és el titular del servei.

A la documentació que es faci servir, la denominació general que s’utilitzarà serà Servei d’atenció
integral per a persones amb discapacitat auditiva de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.

Secció d’Iniciatives Sociolaborals
C/ General Riera, núm. 67, de Palma  – 07010 –

Tel: 971-763325 – Fax : 971-292 581                                               Pàgina 10 de 15



Seguidament ha de constar l’anagrama oficial de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i  un apartat
que digui “Gestionat per:”, la denominació i/o l’anagrama del contractista.

Tots els documents que utilitzi l’empresa s’han d’ajustar a aquesta denominació. La retolació dels
vehicles i elements infraestructurals ha de seguir aquest esquema.

La difusió del Servei serà a càrrec de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat de l’IMAS.
Tota publicitat o difusió que es faci referent a activitats i actuacions relacionades amb el servei ha
de comptar amb el vistiplau de l’Àrea i/o del Gabinet de Premsa de l’IMAS.

XII.CRITERIS DE VALORACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Els  criteris  que  serveixen  de  base  per  adjudicar  el  contracte,  són  els  que  hi  ha  detallats  a
continuació:

Criteris de ponderació: màxim 100 
1. Proposta tècnica:

1.1. Criteris objectius: 40
1.2. Criteris qualitatius: 30

2. Oferta econòmica: 
2.1. Criteris objectius: 30

- FORMA D’AVALUAR LES PROPOSICIONS
Les fórmules per valorar les proposicions o la manera en què es valoren respecte dels criteris
d’adjudicació és la següent:
Aquests criteris s’avaluaran mitjançant l’anàlisi de la documentació de caràcter tècnic i de l’oferta
econòmica que han de presentar els licitadors. A aquest efecte, s’han de tenir en compte les
següents consideracions:

- PROJECTE TÈCNIC. El  licitador haurà d’obtenir una  puntuació mínima de 10 punts en
aquest apartat 1 i el projecte que presenti haurà de ser adequat i tenir el suficient grau de
definició per a l’execució del programa, per poder ser adjudicatària del contracte, sense
perjudici de l’existència d’altres causes de rebuig de la seva oferta.

Baremació  de la proposta tècnica (màxim 70 punts)

Desglossament puntuació
▼

Puntuac
ió

A) Adequació del projecte que s’ha de desenvolupar a les finalitats i les 
prestacions descrites en els plecs tècnics del contracte:  (valoració 
qualitativa) 30 p.

Anàlisi del perfil del col·lectiu atès de manera detallada en referència al 10
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seu procés d’atenció, suport i seguiment rehabilitador i integral per a la
millora de seves condicions de vida personal o familiar i la seva promoció
social i comunitària.

A. No s’analitza ni es descriu de manera detallada: 0 punts
B. Es descriu i s’analitza amb brevetat: 5 punts
C. Es descriu de manera amb profunditat i claredat: 10 punts

Accions d’intervenció plantejades en el projecte s’adeqüen al perfil de les
persones usuàries i als programes prevists del plec.

D. Accions adequades al perfil i programes < 50%: 0 punts
E. Accions adequades al perfil i programes >50 i <75: 5 punts
F. Accions adequades al perfil i programes >75: 10 punts

10

Descripció dels indicadors de resultats i criteris d’avaluació i d’impacte de
l’execució del projecte.

G. No es descriuen indicadors de resultats clars: 0 punts
H. Es descriuen mínimament indicadors de resultats : 5 punts
I. Es  descriuen  indicadors  de  resultats  i  criteris  d’avaluació  i

impacte: 10 punts

10

B) Adequació dels recursos humans, d’infraestructura i recursos materials
(valoració objectiva)

22p.

L’adequació i optimització del personal imputat en el projecte en relació
amb el pressupost.

Experiència professional del personal tècnic en l’àmbit d’intervenció.
J. Menys del 25% del personal té una experiència professional < 2 

anys: 2 p.
K. Entre un 25% i un 50% té una experiència profes. de 2 a 4 anys: 3 

p
L.  Més del 50% té una experiència professional > 4 anys: 5p

10

Adequació d'espais i punts d'atenció territorial
M. Per a cada punt autoritzat d’atenció territorial (objecte d’aquest plec):

4 p 12

C) Valoració de l’empresa (valoració objectiva ) 8 p
La descripció dels mecanismes de gestió i control de qualitat: Certificació
de sistemes de gestió i millora de la qualitat per part de l’entitat (vinculat
a l’àmbit d'intervenció objecte del plec)

N. L’entitat disposa de certificat de gestió de qualitat emès per 
un organisme competent : 3

3

Experiència de l’empresa en l’àmbit d’intervenció
O. De 0 a 2 anys: 0 punts
P. Superior a 2 anys: 0,5 punts per any (màxim 5 punts)

5

D) Coordinació de l’empresa (valoració objectiva) 3 p
Mecanismes de coordinació externa. 

3
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Evidenciar els convenis o acords de col·laboració subscrits amb entitats 
públiques i/o privades dins el territori de l’illa de Mallorca (en relació a 
les prestacions objecte d’aquest contracte) La puntuació màxima són 3 
punts.

Q. Convenis o acords de col·laboració amb l’administració pública
(0.2 punts per conveni o acord) màxim 1,5 punts.

R. Convenis o acords de col·laboració amb l’empresa 
privada (0,2 punt per conveni o acord) màxim 1,5 punts.

E) Aspectes de millora (valoració objectiva) 7p
S. L’entitat disposa d’un pla d’igualtat 1

Estabilitat a la contractació:
T. Presentació de contractes en vigor del personal dedicat al
servei d’atenció integral d’una durada superior a 3 anys: 0,20

punts per contracte.

4

Contractació de persones amb discapacitat per part de l’entitat (sempre 
a partir del compliment normativa).

U. Compliment més percentatge (per cada desviació de 0,5%): 
0,5 punts 

2

- OFERTA ECONÒMICA. Es puntuarà de 0 a 30. S’atorgarà una puntuació de 30 a la proposta
econòmica  més  barata  (la  que  presenti  una  reducció  major  respecte  de  l’import  de
licitació).

La puntuació de cadascuna de les restants propostes s’obtindrà amb la següent fórmula:

                                  Mo
       Pi= Pmax X  ------------
                                  Oi
Sent, 

Pi: puntuació obtinguda per l’oferta econòmica a valorar.
Pmax: puntuació màxima de l’oferta econòmica en els criteris de ponderació
Mo: preu de la millor oferta presentada
Oi: preu de l’oferta que es valora

XIII.CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Són causes d’extinció del contracte les establertes a l’art. 206 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic, i, específicament, les següents:
a) L’extinció de la persona jurídica titular del programa en produeix l’extinció, llevat que la seva
organització i patrimoni passin a ser de titularitat d’una altra persona que, reunint els requisits
tècnics i els prevists a la normativa vigent en matèria de contractació n’assumeixi les obligacions
corresponents.
b)  L’ocultació  o  falsedat,  administrativament  o  judicialment  declarada,  en  relació  a  dades
rellevants per a la concessió del programa o programes a l’empresa o empreses i d’incompliment
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reiterat  de les directrius establertes per l’IMAS en matèria de processos d’acompanyament a
l’ocupació per a persones amb discapacitat i les seves fases.

2. Causes de penalització per incompliment de l’empresa, en relació al:
a) Seguiment de les directrius establertes per l’IMAS en matèria de processos d’acompanyament
a l’ocupació per a persones amb discapacitat i les seves fases.
b) Lliurament dels informes relatius al desenvolupament de la seva activitat.
c) Rebuig de la col·laboració per aportar informació requerida des de l’Administració Pública o
per l’Autoritat Judicial.
d)  Desenvolupament  d’actuacions  negligents  pel  personal  que  desenvolupa  el  programa,
especialment la violació del deure del sigil professional pel que fa a la protecció dels drets de les
persones usuàries dels programes.
e) La desaparició de qualsevol de les condicions administratives o tècniques, que varen servir de
base per a la selecció de l’empresa.
f)  L’incompliment  d’alguna  de  les  estipulacions  del  contracte  en  què  es  documentarà  i,
especialment, la negativa o l’obstrucció a la tasca de coordinació i seguiment d’aquest Institut.
La penalització lleu, que tindrà un caràcter econòmic, no excedirà el 5% sobre l’import del preu
mensual del programa.

XIV. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE

Els programes objecte del present Plec s’han de regir per la resolució que els aprova, pel plec de
característiques tècniques generals.
El marc normatiu dels programes es regularan per totes aquelles disposicions generals a l’àmbit
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que regulen els processos d’acompanyament a
l’ocupació per a col·lectius vulnerables.
En qualsevol cas, per al procés de desenvolupament del servei, la Direcció Executiva de l’Àrea de
Serveis Socials de l’IMAS podrà introduir directrius que permetin optimitzar els projectes, sempre
que no contradiguin l’establert a les disposicions generals referides en els paràgrafs anteriors.
En aquest sentit, les accions dels programes quedaran condicionades a les normatives i mesures
de  seguiment  de  regulació  administrativa,  econòmica,  sociolaboral  i  pedagògica  en  vigor
publicades per les diferents conselleries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sense
perjudici  de  les  instruccions,  normatives  i  reglaments  de  seguiment  de  caire  administratiu,
econòmic o pedagògic del Consell de Mallorca o de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, sempre i
quan  no  entrin  en  contradicció.  En  defecte  de  regulació,  s’aplicaran  les  normes  del  dret
administratiu, especialment la Llei 30/2007,d e 30 d’octubre, de contractes del Sector Públic.

XV.CONDICIONS I TERMES D’ÚS DE LA INFORMACIÓ

En relació, a les condicions i termes de l’ús que ha de fer el contractista de la informació que
manegi en el desenvolupament de l’objecte del contracte, dur a terme per part de l’empresa o
empreses adjudicatàries els serveis orientats cap a processos d’acompanyament a l’ocupació per
a persones amb discapacitat, constitueix un supòsit de tractament de dades de caràcter personal
per compte de tercers, d’acord amb el que disposa l’art. 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
Els fitxers de dades de caràcter personal als quals s’incorporin les dades de persones demandants
del programa no són fitxers de l’empresa adjudicatària, i per tant, aquestes s’han d’abstenir de
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donar-los d’alta com a propis en el Registre General de Dades Personals dependent de l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades.
El contractista mantindrà informat en tot moment a l’IMAS del contingut actualitzat dels fitxers i
de tota la informació en general que es generi com a conseqüència de l’execució del contracte.
Podrà tractar les dades procedent dels fitxers només quan sigui necessari per prestar el servei
objecte del contracte, sense que les pugui utilitzar amb una finalitat distinta a la que constitueix
l’objecte del contracte, ni les reproduirà o comunicarà, ni tant sols per a la seva conservació, a
altres persones.
El  contractista i  el  personal  encarregat de la realització de les feines objecte del  contracte o
qualsevol  altre  que  tingui  accés  a  dades  de  caràcter  personal,  les  tractarà  únicament  de
conformitat  amb  les  instruccions  del  responsable  del  tractament  de  dades  que  designa
l’Administració contractant.
L’empresa  contractista  es  considera  encarregada  del  tractament  de  dades,  amb  el  caràcter
d’encarregat del tractament a què es refereix l’art. 3 de la LOPD, i als efectes de l’exigència de
responsabilitat i imposició de les sancions que preveu aquesta disposició legal. El contractista ha
de facilitar a l’IMAS, a l’inici de la prestació objecte del contracte, la identificació de la persona
que  es  farà  càrrec  dels  fitxers,  que  serà  la  interlocutora  amb  l’Administració  en  totes  les
qüestions relacionades amb la protecció de dades.
Tota  la  informació  de  caràcter  personal  relativa  als  usuaris  de  la  qual  tingués  coneixement
l’adjudicatari en el desenvolupament del servei és estrictament confidencial.
L’adjudicatari és responsable de no divulgar a tercers informació obtinguda com a conseqüència
d’aquesta  relació.  Conseqüentment,  està obligat  al  secret  professional  respecte  de les  dades
objecte del tractament i al deure de guardar-les, obligacions que, d’acord amb el que preveu l’art.
10  de  la  LOPD,  subsisteixen  un  cop  finalitzada  la  prestació  objecte  del  contracte.  Aquestes
obligacions són extensives a qualsevol persona que treballi per a l’adjudicatari o el substitueixi i,
en conseqüència, en tingui accés o coneixement.
Un cop extingit  el  contracte,  l’adjudicatari  està  obligat  a  lliurar  a  l’IMAS,  qualsevol  suport  o
document, tant físic com informàtic, que contingui dades personals.
D’acord amb el que disposa l’article 88.4 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, i atès que tant els fitxers de dades
de caràcter personal com el seu tractament se custodiaran i desenvoluparan, respectivament, per
l’adjudicatari en els locals on es desenvolupi l’objecte del contracte, l’IMAS li delega la custòdia
del document de seguretat relatiu als fitxers de dades personals necessaris per desenvolupar els
programes i els tractaments als quals se sotmeten aquestes dades.

Palma, 19 d’abril de 2016

Mercè Garcia Roca

Responsable  de  la  secció  d’Iniciatives
Sociolaborals

 José Manuel Portalo

  Director  Insular  de  Persones  amb
discapacitat

Secció d’Iniciatives Sociolaborals
C/ General Riera, núm. 67, de Palma  – 07010 –

Tel: 971-763325 – Fax : 971-292 581                                               Pàgina 15 de 15


	Introducció
	I. Objecte
	VII. Preu
	VIII. Coordinació, control, supervisió i informació de la prestació del servei
	IX. Durada
	X. Projecte tècnic
	Desglossament puntuació

	Aspectes de millora (valoració objectiva)

