
INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS PROJECTES TÈCNICS PER A
LA  CONTRACTACIÓ  D’UN  SERVEI  D’ACOLLIMENT  RESIDENCIAL  DE
MENORS, EN SITUACIÓ DE DESPROTECCIÓ DEPENENTS DE L’INSTITUT
MALLORQUI D’AFERS SOCIALS

D’acord amb l’anunci de licitació per a la contractació del servi d’acolliment residencial
de  menors  en  situació  de  desprotecció  dependents  de  l’Institut  Mallorquí  d’Afers
Socials (IMAS) - Programes A17-A18 – publicat en el DOUE - S135 de dia 15 de juliol
de 2016.

DENOMINACIÓ DEL PROGRAMA: 
Programa A-18: llar  mixta de 13 a 17 anys, de 10 places. Programa d’alta intensitat 
educativa

LICITADOR: FUNDACIÓ NATZARET
CIF: G07038714

ANTECEDENTS: 

En data 9 de setembre de 2016, es realitza un requeriment d’aclariment a l’entitat
Fundació Natzaret licitadora del programa A18 en referència al punt 13.4 Compromís
del projecte tècnic presentat (sobre 4). En data 14 de setembre de 2016, i dintre del
termini de 5 dies, s’aporta per part de l’entitat els aclariments oportuns i especifica
que  s’ha  d’entendre:  El  compromís  del  projecte  “com  una  eina  a  aplicar  el  marc
conceptual  de la intervenció educativa per competències” i  “en cap cas es planteja
com a requisit d’entrada ni com a motiu d’expulsió”. Considerant des de l’equip de
valoració del projecte tècnic aclarit i adient la resposta de l’entitat. Per la qual cosa
s’informa del següent

DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC: 

El  licitador  ha  presentat  la  documentació  que  acredita  que  el  seu  projecte  tècnic
s’ajusta a l’exigit al plec de prescripcions tècniques generals i particulars o específiques
del programa A18. Essent la finalitat d’aquest recurs l’atenció integral especialitzada
en  joves  que  precisin  d’una  atenció  residencial  d’alta  intensitat  educativa  pel
desenvolupament de les habilitats necessàries per facilitar la transició a la vida adulta,
entenent  que  els  joves  s’han  de  beneficiar  d’una  convivència  supervisada  en  un
context d’exigència alta amb  un context contenidor per venir derivats de programes
de tractament especialitzat o  per  alteracions d’adaptació i/o conducta.



Pla de Recursos Humans: 
- 196 hores programades de formació durant el període de contracte.
- 4 compromís de contractació de nou personal d’una duració de 2 anys

I presenta com a millores professionals (més de l’exigit):
1 responsable de centre
1 educador  
1 auxiliars educatius 

Palma, 16 de setembre de 2016

Sgt: Mª Victòria Maura Jaume Sgt: Antònia Cerdà Martorell


