PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS O ESPECÍFIQUES DEL
CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL
D’ACCIÓ EDUCATIVA ESPECIAL DE CINC PLACES PER A MENORS AMB
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS EN SITUACIÓ DE DESPROTECCIÓ
DEPENDENTS DE L’INSTITUT MALLORQUI D’AFERS SOCIALS
(NOTA: AQUEST PLEC ANIRÀ CONJUNTAMENT I INSEPARABLEMENT AMB EL PLEC DE
PRESCRIPCIONS GENERALS TÈCNIQUES).

1.- OBJECTE
La finalitat d’aquest recurs és l’atenció integral especialitzada en menors que tenen en
comú un trastorn d’afecció reactiu greu, això implica una habilitat reduïda per
respondre emocionalment i social, a més, aquests infants duen combinats altres
problemes com són: síndrome d’estrès postraumàtic, TDAH, síndrome de Tourette i
una discapacitat mental que precisin d’una atenció residencial, d’acord amb la
resolució de l’Autoritat competent. Aquest contracte serà d’aplicació per als cinc casos
en què s’ha dut a terme una separació necessària de la família d’origen, bé sigui per
guarda o per tutela.
Tipologia de menors: edat de 10 a 17 anys, amb discapacitat específica.

2.- CONTINGUT ESPECÍFIC
El centre col·laborador ha d’atendre de forma integral els menors acollits.
El centre col·laborador d’aquest contracte ha de tenir una capacitat organitzativa
suficient per ordenar el centre en grups d’un nombre variable segons les adaptacions
necessàries per a menors, incloses les diverses edats que poden atendre.
El centre ha d’estar capacitat per a l’educació i per a la formació integral dels menors
assignats en totes les seves àrees d’interès (salut, alimentació, convivència, relació
familiar, activitat lúdica, descans), tot tenint en compte les seves especials necessitats
i circumstàncies.
El centre ha de tenir un projecte tècnic que prevegi l’estada dels menors i la seva
temporalitat.
Tots els menors tindran un Projecte Educatiu Individual (PEI) específic que ha
d’aprovar el Servei de Menors i Família.
El centre ha de preveure, a més del requisits generals, tant els establerts a Reglament
de Règim Jurídic dels Centres d’Acolliment Residencial de Persones Menors d’Edat a
Mallorca com al Plec de Característiques Tècniques Generals, així com una capacitat
tècnica per fer front a problemes dels menors en funció del seu estat i condicions,
adreçat al seu retorn a la família.
El contracte ha de tenir en compte el treball amb la família de cada menor, sempre que
es pugui i estigui dins el pla de cas establert.
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3.- DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES DEL PROGRAMA.Són directrius específiques del programa:
- L’atenció especialitzada i tractament dels menors acollits, d’acord amb les
seves necessitats especials i el pla de cas establert.
- Cada resident ha de tenir un referent permanent en el centre o educador socialtutor.
- El treball amb famílies per a un programa de reunificació familiar, quan així ho
demani el Servei en el pla de cas.
- En tot cas el treball de les necessitats educatives especials dels menors i la
seva normalització i autonomia, en la mesura que això sigui possible.
- L’atenció a la diversitat dels menors.
- S’ha de disposar d’un pla de formació continuada dels professionals que
treballaran en el programa
- La coordinació amb tots els recursos socials possibles per tal d’atendre millor
els menors i les famílies, potenciant, especialment, la normalització d’aquests
menors.
- Ha de comptar amb un pla de vacances per al grup acollit que romangui en el
centre.

4.- REQUISITS ESPECÍFICS.
Ha de comptar com a mínim amb:
A) Pel que fa a la plantilla:
- 1 director/a o responsable del centre amb titulació mínima de tècnic de grau mitjà a
jornada completa.
- un equip educatiu segons estableix el Reglament que regula el règim jurídic a l’article
9 b):
 Personal necessari per a la cobertura de les 24 hores tots els dies de l’any
que com a mínim sigui de 6 professionals: 3 professionals amb categoria
d’educador i 3 de personal auxiliar educatiu.
 Ha de comptar amb personal de manteniment, cuina i transport.
B) Pel que fa als mitjans materials:
- mitjans de transport per al nombre de menors acollits, que especificarà en el projecte
tècnic.
- un espai per a visites familiars o per a relació familiar.
- l’equipament ha estar ubicat a Palma o municipis limítrofes que podrà presentar-se
en dos o més edificis (s’ha d’indicar la connexió i fórmules d’organització adequades).

5.- DOCUMENTACIÓ PARTICULAR DEL CONTRACTE QUE HA D’INCLOURE EL
PROJECTE TÈCNIC QUE ES PRESENTI.
En aquest programa el Projecte, a més de tot el que s’ha indiciat al Plec de
Prescripcions generals, inclourà:
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a) El programa o forma de treball amb els menors acollits, atenent a les seves
individuals circumstàncies i necessitats.
b) En els casos de menors propers a la majoria d’edat, la coordinació prevista amb
altres recursos i programes que puguin mantenir un grau adient de protecció de la
persona, amb l’autonomia i normalització possibles.
c) Explicació del pla de seguretat i contenció per als menors acollits i el personal.

Palma, 7 de març de 2013
El cap del Servei de Menors i Família

Vist i plau
La coordinadora de Menors
Família

Manuel Gordo Sevilla

Teresa Martorell Andreu
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