
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DE GESTIÓ
DE  SERVEI  SOCIAL  COMUNITARI  BÀSIC  PER  A  ATENDRE  A  LA  POBLACIÓ  AMB
PROBLEMÀTICA DE RISC D'EXCLUSIÓ I PER A LA REINSERCIÓ COMUNITÀRIA I QUE
IMPLICA ACCIÓ DE VOLUNTARIAT.

FONAMENTACIÓ I NECESSITAT. 

En aquests darrers anys s’ha generat a Mallorca un important augment en la demanda
de serveis socials i es fa necessari incrementar els recursos i els programes que donin
suport a les situacions més greus de pobresa i risc d'exclusió social. Tot i que són els
serveis  socials  municipals  els  que  tenen  la  competència  de  les  prestacions  socials
bàsiques, es fa necessari posar en marxa programes complementaris que també donin
major suport a la tasca dels serveis públics. 

La  normativa  vigent  en  serveis  socials  obliga  a  les  administracions  a  cobrir  les
necessitats bàsiques i de serveis socials, i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) del
Consell  de  Mallorca,  com a administració pública  de Mallorca,  és  l'encarregada  de
donar cobertura a dites necessitats a l'illa de Mallorca.

A part de l'augment de la demanda en serveis socials generals també hi ha un altre
element que fonamenta la necessitat  d'aquest  contracte, que és donar sortides de
reinserció a les persones en situació d'exclusió social  que són usuàries de la Xarxa
d'inserció Social  de  l'IMAS.  En dita  Xarxa  s'han passat  ja  per  dues  etapes  que han
cobert objectius: la primera, donar resposta a qui no volia estar al carrer per a què
trobés un allotjament alternatiu (això va implicar bàsicament augment de places i de
serveis) i,  en segon lloc, cobriment de necessitats  bàsiques de tots els usuaris dels
distints serveis de dita Xarxa (això va implicar bàsicament obertura de centres de dia i
menjadors als centres que no en disposaven i ara per ara només queda l'Alberg de
Manacor sense dit servei).  En aquests moment estem encetant la tercera fase que
implica pujar un graó en la qualitat i pensar en el retorn de les persones dels distints
serveis cap a la comunitat, cap a la normalització de les seves situacions socials deixant
de banda la institucionalització actual.

El Servei que es necessita ha de funcionar amb un grup de professionals i una xarxa de
voluntariat que adapti la seva oferta a les característiques de cada territori i també a
les necessitats més urgents de la seva població, per tant ha de contar amb una xarxa
de locals distribuïda per tot el territori de Mallorca. A part, ha de donar resposta a tots
els casos de persones que hagin fet processos positius dins de la Xarxa d'inserció Social
acompanyant a aquestes persones en el seu reton a la comunitat.
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Aquest servei donarà abast a tota l’illa,  i  es desenvoluparà a través d’una xarxa de
locals que posarà a l’abast l’entitat  gestora.  Les accions del  voluntariat,  milloren la
capacitat professional en un territori, ampliant el suport social i la participació de tots.
Però l’actuació del voluntariat ha de contar amb una estructura i planificació adients, i
sota la direcció de professionals qualificats.

Per  tant,  l'IMAS  del  Consell  de  Mallorca,  a  part  de  fomentar  els  serveis  socials
municipals, es vol dotar d'un servei propi de reforç a dits serveis municipals i per això,
l'empresa  adjudicatària  s'haurà  d'articular  amb  els  serveis  socials  municipals  del
territori i amb la Xarxa d'inserció Social.

DEFINICIÓ DEL SERVEI

El Servei  Social  Comunitari  és un servei  de titularitat  de l’Institut Mallorquí  d’Afers
Socials  (IMAS),  del  Consell  de  Mallorca,  amb  l’objectiu  principal  d’acollir  atendre  i
acompanyar les persones o famílies que pateixen situacions de necessitat social en el
seu propi entorn, barri, poble, elaborant un pla d’acció que possibiliti la implicació i
mobilització  de  recursos  personals,  familiars  i  comunitaris  per  tal  de  facilitar  la
resolució  de  les  diferents  problemàtiques.  Aquestes  actuacions  seran  impulsades  i
estaran emmarcades en el treball conjunt dels distints equips del Servei composts de
professionals i voluntariat. També dóna cobertura a la nova necessitat d'inserció a la
comunitat de les persones usuaris dels serveis de la Xarxa d'inserció Social que hagin
fet un procés positiu cap a la reinserció social.

El servei que es necessita s'emmarca en l'article 21 Prestacions tècniques de la Llei de
Serveis Socials 4/2009 d'11 de juny.

També i  tal  com especifica el  Decret 48/2011 de serveis  socials  comunitaris  bàsics
(BOIB Num. 75 21-05-2011 11), el Servei treballarà en dos nivells d'intervenció:

Article 4
Nivells d’intervenció dels serveis socials comunitaris bàsics
Els serveis socials comunitaris bàsics treballen en dos nivells interrelacionats:
la intervenció individual i amb les famílies, i la intervenció comunitària.
Article 5
Intervenció individual i amb famílies
Els serveis socials comunitaris bàsics han d’elaborar el pla de treball o
programa individual d’atenció amb criteris professionals i tenint en compte els
recursos tècnics i humans disponibles. Aquest pla de treball o programa individual
d’atenció s’ha de consensuar amb la persona usuària.
Article 6
Intervenció comunitària
1. ....
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2. Les intervencions comunitàries han de procurar la participació activa de
la ciutadania i les entitats impulsant la solidaritat i la cooperació social organitzada.

DURADA DEL SERVEI

La durada del servei serà per 2 anys. Començarà dia 1 de juny de 2016 finalitzant el 31 de
maig  de 2018, més dues pròrrogues d’una anualitat cadascuna. 

PREU DEL SERVEI. 

El preu màxim d’aquest servei per els dos anys de vigència del contracte  (juny 2016
-maig  2018),  és  de  set-cents  setanta-dos  mil  setanta-tres  euros  amb  setanta-dos
cèntims  (772.073,72 €), distribuïts en mensualitats de trenta-dos mil cent seixanta-
nou euros amb setanta-quatre  cèntims (32.169,74 €) , amb la següent distribució per
anualitats. 

Es mantindrà el mateix preu durant els dos primers anys de contracte, en tot cas es podrà
prorrogar-se dos anys més.

El preu s'abonarà mensualment, prèvia presentació de la factura corresponent.
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PERSONES BENEFICIÀRIES DEL SERVEI

El perfil destacat de les persones beneficiàries del Servei són, 

 Persones amb dificultats econòmiques que no poden afrontar el cost de la vida
quotidiana, com habitatge, alimentació, salut, atenció als menors...

 Persones desocupades amb problemes per trobar un treball. 
 Famílies  monoparentals  amb  greus  problemes  per  conciliar  la  vida  familiar  i

laboral. 
 Persones que tenen sous o prestacions molt  baixes que només els  permeten

sobreviure, amb greus dificultats, o dependents de prestacions d’altres. 
 Persones  immigrants  que  no  han  pogut  accedir  al  món  laboral.  Aquestes

persones,  cada  cop  amb  més  freqüència,  tenen  problemes  econòmics,
d’habitatge, laborals, etc... que afecten tant a la seva integritat social, com a la
salut física o mental. 

 Persones que havien fet un procés d’inserció socio-laboral i que havien millorat la
seva situació socio-familiar,  però  amb la  pèrdua de treball  tornen als  serveis
socials per noves deutes, dificultats per trobar feina, etc...  i  es troben en una
situació de vulnerabilitat. 

 Persones en situació d'exclusió social usuaris d'algun servei de la Xarxa d'inserció
Social que han fet un procés positiu cap a la seva reinserció a la comunitat.

També son usuàries, totes les persones en les següents situacions, 

 Situacions de desestructuració social i/o familiar 
o Conflictivitat familiar/violència de gènere 

 Situacions de vulnerabilitat, risc exclusió social,  
o Immigrants que no han pogut trobar feina i sense suport familiar o amb

menors dependents.  
 Dificultats per accedir a recursos.
 Manca de treball o dificultats per accedir al món laboral. 

o Homes  majors  de  50  anys  demandants  de  formació,  orientació  i
intermediació laboral.   

 Manca de recursos econòmics suficients per cobrir les seves necessitats bàsiques. 
o Joves que havien iniciat el seu procés d'independència, i famílies de nova

formació tornen a la llar parental per no poder assumir els costs de la vida
quotidiana.

 Manca de xarxa familiar o relacional 
o Persones  amb  pensions  no  contributives  o  pensions  mínimes  que  no

arriben a cobrir necessitats bàsiques. La major part solen ser dones majors
sense una xarxa relacional o familiar. 
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UBICACIÓ DEL SERVEI

La tasca d’intervenció directa (en el context dels usuaris) es durà a terme a diferents
locals situats als barris de Palma i municipis de la Part forana. L’atenció en un territori
podrà atendre també a persones de diferents zones veïnes.

A Palma, hi haurà un mínim de vint punts d’atenció, distribuïts pels barris de la ciutat.

A Part Forana, hi haurà un mínim de quinze punts d’atenció, distribuïts pels municipis
de l’illa.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

L’àmbit d’actuació del Servei Social Comunitari Bàsic , és tota l’illa de Mallorca, a través
de  les  seves  distintes  ubicacions.  Aquestes  actuacions  seran  impulsades  i  estaran
emmarcades  en  el  treball  conjunt  dels  distints  equips  del  Servei  composts  de
professionals i voluntariat. S'ha de garantir que qualsevol persona de Mallorca pugui
ser un usuari potencial del Servei.

CAPACITAT DEL SERVEI

Els  Servei  Social  Comunitari  Bàsic,  han  d’atendre  totes  les  demandes  que  puguin
arribar al Servei, tant de manera directa via demanda dels usuaris com de derivació per
part  de l'Equip de Valoració de la Xarxa d'inserció Social  de l'IMAS en els casos de
procés. Si la demanda fos superior a la possible resposta s'establira llista d'espera i
sempre s'hauran d'atendre les necessitats urgents i donar una primera resposta. Les
necessitats  urgents  són  les  derivades  de  la  no  cobertura  de  necessitats  bàsiques
(allotjament, manutenció i vestit).

OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS DEL SERVEI

L’objectiu general és acollir, atendre i acompanyar als usuaris del servei que estan en
situació de necessitat social o es troben en situació o risc d’exclusió social en el seu
propi entorn; barri, poble; elaborant un Pla Individual d'Intervenció (en endavant PII),
amb els  recursos personals,  familiars,  comunitaris  disponibles per tal  de facilitar  la
resolució de les distintes problemàtiques, així com motivar-los perquè vulguin accedir
als recursos públics més adients  i oferir-los el suport necessari per tal de facilitar el
procés d’inserció i normalització. També la reinserció a la comunitat dels usuaris de la
Xarxa  d'inserció  Social  de  l'IMAS  que  facin  processos  positius  tendents  a  la
reincorporació a la comunitat i la seva desinstitucionalització.
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Els objectius a assolir pel Servei són:
– Acollir i acompanyar els usuaris durant tot l’itinerari d’accions. 
– Detectar problemàtiques socials. 
– Conscienciar, sensibilitzar i fer recerca d’alternatives a problemàtiques socials. 
– Coordinar actuacions amb els Centres Municipals de Serveis Socials de Palma i

Part Forana. 
– Potenciar la coordinació amb altres entitats i institucions així com el treball en

xarxa.   
– Oferir serveis d’ajuda bàsica tal com informació i assessorament i accés a la

xarxa de prestacions i recursos socials.
– Cobrir les necessitats bàsiques.
– Realitzar una tasca preventiva que eviti, fins on sigui possible, el deteriorament

de l’usuari del servei.
– Iniciar  una  acció  socioeducativa  i  d’orientació  que  permeti  a  la  persona

conèixer  i  potenciar  les seves possibilitats  i  habilitats  així  com els  recursos
públics disponibles.

– Captar  i  fer  formació  de  voluntaris,  que  realitzaran  els  processos
d’acompanyament, motivació, revisió del treball desenvolupat, responsabilitat ,
etc... 

– Coordinar i articular-se amb la Xarxa d'inserció Social de l'IMAS i, sobretot, amb
el seu Equip de Valoració.

DEFINICIÓ DEL CONTINGUT I FUNCIONAMENT DEL SERVEI

El Servei Social Comunitari Bàsic es composa de les següents activitats, 

1. Atenció  directa  des  dels  centres  dels  barris  i  pobles:  aquesta  tasca  tant  la
poden  realitzar  persones  voluntàries  com  professionals.  Es  composaran  de
treballadors/es socials contractades i persones voluntàries, que realitzaran les
tasques  d’acollida,  orientació,  informació,   i  si  cal  derivació  cap  a  altres
recursos.  La tasca dels voluntaris sempre serà supervisada per professionals.

2. Treball  sobre  els  usuaris:  consisteix  en  l’acompanyament  i  seguiment  dels
usuaris  durant  tot  el  procés en el  que estam intervenint,  i  la  tramitació de
recursos,  prestacions  i  altres  ajuts  tant  públics  com  privats,  entre  d’altres
destacar la gestió de la Prestació de la Renda Mínima d’Inserció (RMI). 

3. Realització  de  projectes  sorgits  de  les  demandes  i  necessitats  dels  usuaris
atesos en tots els centres que composen el  servei,  amb especial  atenció als
col·lectius amb més risc; 
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a. Dones (grups on tracten específicament problemàtiques de dones)   
b. Infància (grups de reforç escolar), 
c. Immigrants (cursos de llengua castellana i catalana), 
d. Cursos de coneixement dels recursos al seu territori.  

4. Coordinació amb els serveis municipals territorials i treball en xarxa amb altres
institucions, tant públiques com privades. 

a. Participació en plataformes d’entitats dels barris. 
b. Coordinació amb altres serveis especialitzats. 

5. Coordinació  amb  els  grups  de  voluntaris  dels  diferents  centres  amb  els
diferents projectes. 

6. Registre i explotació d’una base de dades.

ORGANITZACIÓ DEL SERVEI I DISTRIBUCIÓ DEL TERRITORI.

A. Coordinació. 

Es pactarà, dins la primera setmana de treball, l’organització del Servei. Aquesta haurà
d’aportar,  amb posterioritat,  els torns dels distints professionals per donar la millor
atenció a la població.

Per altra part, caldrà realitzar tot un seguit de reunions periòdiques amb l’Equip de
Valoració de la Xarxa d'inserció Social per a plantejament d’estratègies d’intervenció
comunes, confecció de PII, intercanvis d’informació, etc. 

Des  del  moment que el  servei  pot  afectar  directa  o indirectament a  altres  serveis
públics,  s’haurà  de  fer  un  esforç  per  a  coordinar  perfectament  les  actuacions.
L'empresa adjudicatària entrarà a formar part de la Xarxa d'inserció Social de l'IMAS i
per tant s'hi haurà d'articular i participar de les reunions que se la convoqui.

B. Organització i distribució.  

Tant a Palma com a la Part Forana es treballarà bàsicament:

– Treball  individual  i  familiar  o  comunitari:  el  treball  d'atenció  i  seguiment  a
persones  i  famílies  el  realitzaran  tant  professionals  com  voluntaris.  Un
professional,  coordinarà  aquest  equip.  També  de  forma  coordinada
desenvoluparan accions i projectes de grup i comunitaris en els propis barris
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amb la intenció d’afavorir la inclusió, mobilització i participació de les persones
en situació d’exclusió i/o vulnerabilitat des de la proximitat. 

– Servei  d’Acollida,  Informació  i  Orientació   general des  de  l’atenció  directa
personal  o  via  telefònica,  on  es  facilitarà  informació  d’atenció,  recursos  i
serveis. Contarà amb un equip de voluntaris i professionals que donin atenció
directa a les persones per torns. 

– Treball de reinserció social amb els casos derivats per l'Equip de Valoració de la
Xarxa d'inserció Social i treballats conjuntament amb dit Equip.

A  Palma el  servei  comptarà  com  a  mínim  amb  un  equip  de  6  professionals
treballadors/es socials a jornada completa.
 
A Part Forana, el Servei comptarà amb 5 professionals treballadors/es socials a jornada
completa, que acompanyaran l’acció als diferents municipis. 

Es podran fer equips territorialitzats per exemple d'un professional, treballador social
amb un grup de voluntaris de suport. A mode d'exemple, cada un dels equips a més
del/s tècnics inclouran un mínim de cinc persones voluntàries, que hauran de rebre un
mínim  de  deu  hores  de  formació  adient  per  les  tasques  que  desenvoluparan.  Si
l'empresa  adjudicatària  plantegés  diferències  amb el  que  es  proposa  ho  haurà  de
justificar al seu projecte.

Els horaris i jornada d’atenció a cada punt i localitat, es pactaran amb l’entitat gestora
en la  primera  setmana de l’execució del  contracte,  donant  sempre preferència als
torns d’horabaixa.

Les empreses licitadores hauran de presentar una proposta d'horaris que mai podrà
ser inferior a les jornades dels professionals contractats.

FUNCIONAMENT I METODOLOGIA 

El  treball  del  Servei  es  dividirà  entre  treball  directe  i  treball  indirecte.  El  treball
indirecte inclourà tasques com la gestió, explotació i actualització de la base de dades,
planejament i organització de projectes, etc... 

A. Organització interna 

El Servei  mantindrà reunions de coordinació interna i  reunions de coordinació amb
l'Equip de Valoració i la resta de serveis de la Xarxa d'inserció Social.
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La  periodicitat  la  proposarà  l'empresa  adjudicatària  al  seu  projecte  i  haurà  de  ser
validada pel Cap de la Secció d'Inserció social.

L'equip tècnic del Servei, inclourà els tècnics socials (treballadors socials) i el respectius
coordinadors i es reuniran periòdicament per tal de revisar i planificar actuacions i fets,
per  l'estudi  de  casos,  anàlisi  de  les  situacions  i/o  la  concessions  d'ajuts,  formació,
revisió, coordinació i suport a cada un dels equips i voluntaris. 

B. Metodologia 

El mètode es basarà en l’acompanyament integral  a la persona / família per tal  de
valorar  al  màxim les  seves capacitats  i  potencialitats,  promovent  la seva inclusió a
l’entorn més proper. S’utilitzarà una metodologia activa i participativa.

En el procés a grans trets haurà de ser el següent, 

1. La família/persona  acudeix al punt d’atenció del servei. 

2. Posteriorment es farà una valoració de la seva necessitat o situació social, i serà
orientat o acompanyat segons els objectius que es proposin. 

3. Finalment es concretarà el pla d’intervenció (PII) que ha d’estar acordat amb
l’usuari.  Dins aquest es compta amb un acompanyament continuat tant per
part de professionals com persones voluntàries. 

4. La intervenció amb les persones i famílies pot venir directament  del contacte
amb els voluntaris com des de la demanda d’un professional  de la zona. Els
voluntaris  participaran del  seguiment i  acompanyament  específic.  En aquest
sentit el voluntari no elimina ni supleix el treball  del tècnic, si  no més bé el
suport tècnic es el que fa de referència per a uns i altres, tot treballant en equip
i de forma consensuada amb la persona/ família. 

En els casos de reinserció dels casos de la Xarxa d'Inserció Social es començarà sempre
per una derivació interna des de l'Equip de Valoració de la Xarxa, l'usuari passarà a ser
valorat per algun professional del Servei Social comunitari Bàsic i, en posterioritat, tant
l'equip  del  territori  al  qual  s'ha  d'inserir  la  persona  com  l'Equip  de  Valoració
confeccionaran un PII i l'Equip del territori del Servei l'aplicarà.
,
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RECURSOS HUMANS PER DESENVOLUPAR EL SERVEI

El  servei  comptarà  amb  els  recursos  humans  necessaris  per  a  poder  assolir  els
objectius propis del servei. L’empresa adjudicatària ha d’aplicar el sistema de gestió de
personal que consideri més convenient de manera que sempre quedin adequadament
coberts els serveis a prestar.

L’equip  humà del  servei  el  formaran  treballadors/es  socials  i  voluntaris/es  amb  la
següent distribució:

– Un equip de 11 professionals (preferentment treballadors/es socials i  alguns
incorporaran funcions de coordinació).

– Voluntaris amb dedicació parcial, o total

El  responsable  ha  de  tenir  un  perfil  de  tècnic  superior  o  de  grau  mitjà
(llicenciat/diplomat en sociologia, psicologia, pedagogia, treballador social, educador
social) i sobretot ha d’acreditar experiència en llocs iguals o similars.

Els equips d’intervenció estaran formats com a mínim per un/a treballador/a social, i el
servei  contarà  amb  el  suport  de  personal  voluntari  amb  formació  específica  per
col·laborar  en  tasques  puntuals  sempre  definides  i  supervisades  per  l’equip
professional. També es podrà comptar amb estudiants universitaris en pràctiques.

FUNCIONS DEL PERSONAL 

Aquestes  funcions  són a  títol  informatiu  per  a  ajudar  a  definir  amb més cura el
servei.

1. El/La  Coordinador/a   tècnic/a  del  Servei,  serà  responsable  de  dirigir  les
diferents funcions del Servei i de prendre les decisions que calguin en qualsevol
situació imprevista, a la vegada, és el pont d’unió amb els servies responsables
del seguiment per part de l’IMAS. A més, serà responsable de:

a. El bon funcionament del Servei i dels seus programes.
b. La regulació i la distribució del treball de la resta de professionals.
c. Tenir al dia el balanç de l'activitat econòmica del servei.
d. Que es realitzi de forma sistematitzada el registre i les estadístiques de

les  persones   ateses  i   de  les  intervencions  del  servei  i  ser-ne  el
responsable.

e. La coordinació amb l’IMAS que implica bàsicament al Director Tècnic del
Servei
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f. Coordinar-se amb l’equip del servei. Estructurar reunions setmanals de
l’equip, seguiment de casos i temes a tractar. Transmetre informacions
que afecten al servei i a l’equip. 

g. Organitzar  els  sistemes  de  substitució  urgent  de  baixes  laborals
imprevistes,  i  la  relació  de  quadrants  corresponent  a  les  jornades
laborals dels treballadors ja que el servei no pot quedar descobert en
cap moment.

h. Definició  de  les  rutes  de  les  sortides  coordinadament  amb  l’IMAS
(Director del projecte)

i. La coordinació amb el voluntariat i la promoció de l'actuació d'aquest.
j. La participació en las reunions de la xarxa d’inserció social de l’IMAS
k. La representació tècnica de la contracta davant altres serveis, empreses,

etc.
l. Substituir, si fos el cas, a altres tècnics del seu Equip.

2. Els/Les  Treballadors/es  socials,  seran  responsable  de  la  part  social  i  de
mobilització  de  recursos  del  tractament  dels  usuaris  en  situació  de  risc  o
d’exclusió social que romanen al carrer,  tindrà les funcions de:

a. Realitzar la valoració de la situació social de les persones.
b. Elaborar  i dur a terme el pla individual d'Intervenció.
c. Realitzar l’avaluació final del tractament i del pla individualitzat.
d. Informació, orientació i gestió.
e. Gestió de recursos.
f. Realització de les derivacions cap a altres recursos, públics i/o privats.
g. Coordinació amb altres serveis.
h. Acompanyament d’usuaris als diversos recursos sociosanitaris i tràmits

burocràtics (tramitacions, PNC, RMI, etc.)
i. Col·laborar  en les tasques de coordinació,  planificació i  avaluació del

Servei.
j. Actuacions polivalents.
k. Realització de les tasques de suport als usuaris.

3. Els/Les  voluntaris/es tindran com a funcions bàsiques:
a. Atendre les demandes d’emergència telefòniques.
b. Col·laborar  en  els  diferents  programes  del  Servei  i  en  el  treball

interdisciplinari.
c. Registre i tractament de dades del servei.  
d. Manteniment de l'ordre i la neteja en les instal·lacions.
e. En la fase en espera, realitzar la tasca de recepció de les demandes.
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f. Participar en l’elaboració, desenvolupament i avaluació del PAI, sota la
direcció del treballador social

g. Participar en les intervencions que es duguin a terme amb la persona,
tant  a  nivell  individual  com  grupal  (acompanyaments,  gestions,
organització d’agenda a nivell de cites de feina, etc.)

h. Realització de les tasques de suport als professionals del servei.

PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS

Les  empreses  interessades  hauran  d’acomplir  els  diferents  dictàmens  i  normativa
oficials sobre prevenció de riscs laborals.

DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURA I MATERIALS NECESSARIS

Les infraestructures necessàries les aportarà la empresa adjudicatària. La previsió es
que estigui el més descentralitzat possible, de forma que resulti molt proper a l’usuari
del servei i tenir la major cobertura possible. D’aquesta manera l’atenció directa es
realitza als diferents locals esmentats.  

Tots hauran de tenir despatx dotat amb taula, cadires i material d’oficina necessari,
sala d’espera i bany.

Hi haurà d’haver locals polivalents on es realitzen les accions amb els grups, així com
les reunions amb els voluntaris i els diferents espais formatius tant per aquests com
per professionals. 

El servei ha de contar amb una xarxa informàtica, i una aplicació específica pel registre
del treball que es desenvolupa. 

En tot cas, l’empresa adjudicatària haurà d’aportar tots els materials necessaris per a
donar cobertura als serveis a prestar.

PROJECTE TÈCNIC

El projecte tècnic que es presenti haurà d'incloure necessàriament propostes sobre els
següents punts:

1. Dotació de personal i voluntariat
2. Horari del personal.
3. Horari del servei.
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4. Programació del Centre: objectius i funcionament. Adscripció de professionals i
funcions per Programes. Metodologia. Supervisió equip. 

5. Espais de regulació de l'equip: descripció, objectius i periodicitat.
6. Plantejament de desenvolupament del servei (com començarà, com es dotaran

dels materials necessaris, etc.)
7. Informació sobre els espais on es realitzaran les intervencions.

S’ha  de  recordar  que  el  projecte  ha  d’acomplir  amb  els  requisits  mínims  que
s’expliciten  al  llarg  d’aquest  plec  de  prescripcions  tècniques.  Si  hi  hagués  algun
element que no coincideixi amb el que aquí s’exposa, s’haurà de justificar clarament
en la proposta que es presenti i ser especificat al projecte tècnic presentat.

Amb el projecte tècnic s'hauran de presentar els currículums dels professionals que
aportarà l'empresa una vegada adjudicat el contracte de servei.  També s'haurà  de
presentar informació suficient per a poder valorar l'aportació de personal voluntari i
informació sobre els locals a emprar.

IMATGE, DENOMINACIÓ, TITULARITAT I DIFUSIÓ DEL SERVEI

El Consell de Mallorca , el Departament de Benestar i Drets Socials , L'Institut Mallorquí
d'Afers Socials,  és el titular del Servei.

La  denominació  general  que  s’utilitzarà  serà  Servei  Social  Comunitari  Bàsic  i
Voluntariat de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials del Consell de Mallorca. Si és el cas,
cada un dels programes o subserveis que es creïn hauran de seguir el mateix lema, és a
dir hauran d’incloure el lema “Consell de Mallorca/Departament de Benestar i Drets
Socials/Institut Mallorquí d’Afers Socials».

Figurarà  l’anagrama  oficial  de  l’Institut  Mallorquí  d’Afers  Socials  del  Consell  de
Mallorca  i  seguidament,  emmarcat  dins  un  apartat  que  digui  “Gestionat  per:”,  la
denominació i/o l’anagrama del contractista.

Tots els documents que utilitzi l’empresa s’hauran d’ajustar a aquesta denominació. La
retolació dels elements mobles també haurà de seguir de seguir aquest esquema, i si
escau la roba identificativa que portin els treballadors.

La difusió del Servei serà a càrrec de l’Àrea d’Inclusió Social. Tota publicitat o difusió
que es faci referent a activitats i actuacions del mateix, ha de comptar amb el vist i
plau del responsable de l’Àrea d’Inclusió Social de l’IMAS i/o del Gabinet de Premsa de
l’IMAS.
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SISTEMA DE REGISTRE I ELABORACIÓ I LLIURAMENT D’ESTADÍSTIQUES I MEMÒRIES.

IMAS acordarà el sistema informatiu que s’ha d’utilitzar per la millor gestió de tota la
informació generada en el servei, per a que pugui acomplir amb el que s’especifica en
aquest punt en tot el que fa referència als casos provinents de processos de reinserció
de la Xarxa d'inserció Social. 

Dels  casos  que  s'atenguin  en  l'apartat  d'intervenció  social  tant  en  la  seva  vessant
individual-familiar com comunitària, l'empresa gestora haurà d'entregar mensualment
al director del contracte les estadístiques sobre els usuaris dels serveis i de les tasques
d’intervenció.

En relació als casos derivats per l'Equip de Valoració de la Xarxa  la informació s'haurà
d'introduir  a la base de dades oficial  de la Xarxa.  Per aquest  motiu,  l'IMAS farà la
formació necessària als professionals de l'empresa adjudicatària.

L’entitat gestora del servei posarà a disposició de l’IMAS del Consell de Mallorca totes
les  dades  que  facin  referència  a  l’organització,  funcionament  del  servei  i  nivell
d’atenció. 

Aquestes  dades  és  donaran  al  tècnic  responsable  de  l’IMAS  mensualment,  a  les
reunions de seguiment tècnic. En aquest sentit els indicadors proposats son: 

– Nombre de persones que han participat i se n’han beneficiat.
– Nombre de professionals
– Nombre de voluntaris 
– Grau de satisfacció dels agents implicats (voluntaris i professionals contractats):

Per donar compliment al punt anterior, es portaran a terme els següents registres: 
1. registre de les intervencions pel seguiment de participants
2. registre dels diferents agents (treballadors contractats i persones voluntàries)
3. registre de les gestions fetes i recursos tramitats per cada expedient
4. documentació relativa al seguiment del grups de voluntaris 

També s’ha de tenir present amb l’avaluació del projecte tot l’aspecte d’incidència en
el territori i les millores fetes  a nivell qualitatiu.

Anualment,  l’entitat  gestora haurà de fer  una memòria del  servei  que recollirà  els
aspectes i  continguts  prèviament consensuats  entre les  dues entitats  i  que lliurarà
abans de dia 31 de març de l’any següent al del contingut de la memòria.
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COORDINACIÓ EXTERNA DEL SERVEI.

D’acord  amb  les  actuacions  que  ha  de  realitzar  aquest  servei,  l’adjudicatari  es
compromet  a  coordinar-les  amb  aquelles  entitats  que  siguin  necessàries  pel  bon
funcionament del servei.

Quan les actuacions del Servei impliquin la coordinació amb altres Departaments del
Consell  de Mallorca o de l’IMAS, aquestes es pactaran a través del responsable del
servei. Al nivell institucional correspon la coordinació a l’IMAS.

El diàleg amb el conjunt de les entitats de la ciutat o del conjunt de l’illa, com a funció
política es reserva al Consell de Mallorca. Aquest mantindrà informat al contractista i
el convidarà a participar-hi quan sigui convenient.

DIRECCIÓ TÈCNICA

La direcció del Servei, d'acord amb el Plec de condicions establert, en correspondrà a
un/a tècnic/a de l’IMAS, designat pel President de l’IMAS, el qual en farà el seguiment,
l'avaluació i la inspecció del mateix. En defecte, la direcció tècnica correspondrà al Cap
de la Secció d'Inserció social. 

Amb aquesta finalitat, l'entitat adjudicatària mantindrà reunions amb el responsable
de l’IMAS. Les reunions es realitzaran amb periodicitat mínima trimestral.

Amb  l'acord  entre  el  responsable  de  l’IMAS  i  l'empresa  es  podran  modificar  els
aspectes d'organització i funcionament del Servei que permetin la millor atenció als
beneficiaris.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONCURS

Els  criteris  que  s’han  d’aplicar  a  efectes  de  determinar  quina  és  l’oferta
econòmicament més avantatjosa i adjudicar el contracte són els següents:

1.  Organització  i  execució  del  servei   objecte  del  contracte.  Aspectes
tècnics

50 punts

2. Oferta econòmica 30 punts
3. Millores sobre l'objecte de l'adjudicació 20 punts

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 consideracions següents: 
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1. Organització i execució del servei objecte del contracte. Aspectes tècnics

A la millor proposició tècnica se li atorgarà una puntuació màxima de 50 punts. A la
resta de propostes se li aplicarà la següent fórmula:

Pt(i) = Ci · Pm
C(i) = 1 – K· (Tm - Ti)

Sent:
Pm = Puntuació màxima
K = Constant de valor 4
M =Valor màxim de l’escala tècnica d’avaluació
Tm = Coeficient d’assoliment relatiu de la millor  proposta tècnica envers el
valor màxim de l’escala tècnica d’avaluació, en tant per u (Tm = PTm/M).
Ti  = Coeficient d’assoliment relatiu de cadascuna de les propostes tècniques
envers  el  valor  màxim de  l’escala  tècnica  d’avaluació,  en  tant  per  u  (Tm  =
PTi/M).

- Quan C(i) sigui inferior a zero, la puntuació Pi corresponent serà sempre igual a zero 
(no s’aplicaran puntuacions negatives).

En tot cas, el licitador haurà d’obtenir puntuació en aquest apartat 1 no inferior a 5
punts sobre 50. El projecte que es presenti haurà de ser adequat i tenir el suficient grau
de definició per a l’execució del programa, per poder ser adjudicatari del contracte,
sense perjudici de l’existència d’altres causes de rebuig de la seva oferta.

1.- Forma d’avaluació de la proposta tècnica:

L'escala per valorar la proposta tècnica anirà de 0 a 100 punts, a fi i efecte de definir la
prelació de les distintes proposicions, amb la distribució següent:

a)  Metodologia,  proposta de funcionament,  adscripció de professionals i  funcions a
més del paper a realitzar per part del voluntariat que es presenti i plantejament del
desenvolupament del Servei (implementació i començament del Servei).  Es puntuarà
fins a un màxim de 50 punts.

1.- Metodologia a emprar. Es puntuarà fins a un màxim de 25 punts.

En concret es valora la idoneïtat dels protocols o procediments que seguirà l’empresa
contractista en l'execució del programa en relació a les diferents actuacions que es
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portaran a terme. En concret serà molt important la definició del treball individual i
familiar  en relació a entendre a la persona atesa com a subjecte actiu en la solució de
la seva problemàtica social.

Funcionament i organització del Servei.  Es puntuarà fins a un màxim de 20 punts.

Serà  element  clau  en  aquest  apartat  el  sistema  de  funcionament  entre  tècnics
professionals i els voluntaris i com s'organitzarà el servei en relació a donar cobertura a
tots  els  potencials  usuaris  del  Servei  a  tota  l'Illa.  També  es  tindrà  en  compte  els
professionals i la seva adscripció al Servei amb l'encaix amb les persones voluntàries.

Anàlisi de la proposta en relació a la implementació i començament del Servei.  Es
puntuarà fins a un màxim de 5 punts.

Es valorarà en aquest punt la capacitat de les empreses licitadores en relació a poder
aportar el Servei des dels primers moments de l'adjudicació.

2.- Idoneïtat tècnica.

 Professionals  que formaran part del  Servei.   Es puntuarà fins a un màxim de 30
punts.

Es valorarà cada un dels currículums es sumarà la xifra total i es dividirà pel nombre de
professionals a contractar, és a dir, 11. La xifra resultant serà la puntuació final.

a)  L’experiència  professional  es  valorarà  per  anys  complerts  treballats,  fins  a  un
màxim de 20 punts, en centres o serveis acreditats sobre temes relacionats amb les
activitats a desenvolupar en la plaça i/o lloc de treball a ocupar. 

El barem a seguir serà el següent:

Els  serveis  prestats  en centres o serveis
de la mateixa tipologia i contingut 

0,20 punts per any.

Els  serveis  prestats  en centres o serveis
de contingut similar 

0,10 punts per any

– b)Cursos de Formació i perfeccionament. Màxim 10 punts. 

Es valorarà, fins a un  màxim de 10 punts la realització de cursos de formació en els
últims 10 anys, sobre temes relacionats amb les activitats a desenvolupar en la plaça
i/o lloc de treball a ocupar, i que s’hagin impartit per centres oficials o homologats. No
es tindran en compte els  cursos  o  crèdits  necessaris  per  obtenir  una determinada
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titulació,  doctorats,  diplomatures,  mestratges,  etc.,  quan  aquests  ja  hagin  estat
computats. El barem a seguir serà el següent:

Tipus cursos Durada Puntuació

Cursos, jornades, seminaris
amb certificat d’aprofitament

i assistència:

De 0 a 20 hores 0,10 punts 
De 21 a 30 hores 0,20 punts
De 31 a 60 hores 0,30 punts

De 61 a 100 hores 0,40 punts
+ 100 hores 0,5 punt 
Post grau 1 punts

Mestratges 1,5 punts 

Cursos, jornades, seminaris
amb certificat d’assistència:

De 0 a 20 hores 0,05 punts 
De 21 a 30 hores 0,10 punts
De 31 a 60 hores 0,15 punts

De 61 a 100 hores 0,20 punts
+ 100 hores 0,25 punts

Tots  els  justificants dels cursos de formació hauran d’especificar  la seva durada en
hores. Si el certificat no especifica la durada es valorarà amb la puntuació en 0,1 punts

c) Voluntaris que donaran suport als professionals en el Servei.  Es puntuarà fins a un
màxim de 15 punts.

Per  a  valorar  aquest  apartat  s'hauran  d'aportar  els  currículum  vitae  en  relació  a
l'experiència de voluntariat de cada una de les persones que es preveu que aportaran
per fer  les tasques de suport als  professionals.  També es valoraran les sessions de
formació per al voluntariat que s'hagin realitzades. Per tant, les empreses licitadores
hauran d'aportar un llistat de voluntaris en el que es puguin identificar dites persones i
amb la informació adient per a poder comprovar el que s'especifica.

El barem a seguir serà el següent:

Els  serveis  prestats  en centres o serveis
de la mateixa tipologia i contingut 0,20 punts per any.

Els  serveis  prestats  en centres o serveis
de contingut similar 0,10 punts per any

Tipus cursos Durada Puntuació
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Cursos, jornades, seminaris
amb certificat d’aprofitament

i assistència:

De 0 a 20 hores 0,10 punts 
De 21 a 30 hores 0,20 punts
De 31 a 60 hores 0,30 punts

De 61 a 100 hores 0,40 punts
+ 100 hores 0,5 punt 
Post grau 1 punts

Mestratges 1,5 punts 

Cursos, jornades, seminaris
amb certificat d’assistència:

De 0 a 20 hores 0,05 punts 
De 21 a 30 hores 0,10 punts
De 31 a 60 hores 0,15 punts

De 61 a 100 hores 0,20 punts
+ 100 hores 0,25 punts

d) Idoneïtat  dels  locals  aportats en relació  a la  tasca tècnica a  desenvolupar.   Es
puntuarà fins a un màxim de 5 punts.

Per  a  valorar  aquest  apartat  s'haurà  d'aportar  informació  sobre  els  locals  que
s'empraran indicant el lloc físic i una breu descripció de les seves instal·lacions.

En tot cas, el licitador haurà d’obtenir puntuació en aquest apartat 1 el projecte que
presenti haurà de ser adequat i tenir el suficient grau de definició per a l’execució del
programa,  per  poder  ser  adjudicatari  del  contracte,  sense  perjudici  de  l’existència
d’altres causes de rebuig de la seva oferta.
3.-  Forma d’avaluació de la proposta de l’oferta econòmica. Màxim 30 punts

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:
Pl = Ci · Pm
Ci = 1 – K · (Bm-Bi)

Sent:
Pm = Puntuació màxima
K = Constant de valor 3
Bm = Major baixa respecte del pressupost tipus del concurs en tant per cent.
Bi = Baixa de cada una de les ofertes respecte del pressupost tipus del concurs en tant per
cent.

Quan  Ci  sigui  inferior  a  zero,  la  puntuació  Pi  corresponent  serà  sempre  igual  a  zero  (no
s’aplicarà puntuacions negatives).
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4.- Forma d'avaluació de les millores sobre l'objecte de l'adjudicació. Màxim 20 punts

En aquest apartat es valoraran elements de millora sobre el servei que es licita que
aportin les empreses licitadores, en concret:

a. Projectes i actuacions ocupacionals. Es valorarà fins un màxim de 10 punts

Aquí es valoraran activitats i/o projectes que pretenguin preparar als usuaris del Servei
cap a una futura inserció sociolaboral ja que aquest és un element clau en la resolució
satisfactòria dels casos treballats a nivell individual.

La  manera  de  puntuar  serà  atorgar  un  punt  per  cada  activitat  o  projecte  que  es
presenti i es consideri vàlid. Per a poder ser puntuada l'activitat o projecte haurà de
teniu un mínim de 10 hores lectives i/o pràctiques i arribar a un mínim de 10 persones.

Les empreses licitadores hauran de presentar informació sobre l'activitat o projecte
aportant,  com  a  mínim,  el  nom  de  l'activitat,  els  objectius,  les  tasques  que  es
realitzaran, les dates previstes de realització i el local previst (si és el cas) i al nombre
de persones al que anirà dirigit i la calendarització.

b. Actuacions formatives i/o de capacitació de les persones usuàries del servei. Es
valorarà fins un màxim de 10 punts.

La  manera  de  puntuar  serà  atorgar  un  punt  per  cada  actuació  formativa  i/o  de
capacitació que es presenti i es consideri vàlida. Per a poder ser puntuada l'actuació
haurà de teniu un mínim de 10 hores lectives i/o pràctiques i arribar a un mínim de 10
persones.

Les empreses licitadores hauran de presentar informació sobre l'actuació formativa
aportant,  com  a  mínim,  el  nom  de  l'activitat,  els  objectius,  les  tasques  que  es
realitzaran, les dates previstes de realització i el local previst (si és el cas) i al nombre
de persones al que anirà dirigit i la calendarització.

Palma, 15 de març  de 2016.
El Cap de la Secció d'Inserció Social Vist i plau,

 la Directora Insular d’Inclusió  Social

Sebastià Cerdà Campomar Caterina Mas Bennnàssar

c/. General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca Telèfon: 971 - 763325 – Fax: 971 - 760475
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