
 

1/3 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ PER 
PROCEDIMENT NEGOCIAT, PER RAÓ DE QUANTIA I PER TRAMITACIÓ URGENT, DEL 

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOSOCIAL INDIVIDUAL – FAMILIAR  
DE LA MANCOMUNITAT DES RAIGUER 

 
1.- Objecte del contracte 
L’objecte del contracte és la prestació de l'assistència tècnica del Servei d’Atenció Psicosocial 
Individual – Familiar de la Mancomunitat des Raiguer, de conformitat amb el present Plec de 
Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques. 
L'assistència tècnica consistirà en desenvolupar el Servei d’Atenció Psicosocial Individual – 
Familiar, en l’àmbit de la Mancomunitat des Raiguer, per a aquells municipis que s’hagin adherit 
al mateix. 
 
2.- Beneficiaris del servei 
Persones i famílies amb dificultats psicosocials derivades des dels serveis socials municipals. 
 
3.- Àmbit d’actuació territorial 
El servei d’atenció psicosocial individual-familiar es desenvoluparà a la Mancomunitat des 
Raiguer, i concretament en set dels onze municipis que composen dita entitat supramunicipal de 
l’illa de Mallorca (Alaró, Binissalem, Campanet, Consell, Lloseta, Santa Maria del Camí i Selva). 
 
4.- Responsabilitat del Servei 
L’adjudicatari es responsabilitzarà del desenvolupament, organització i gestió del Servei 
d’Atenció Psicosocial Individual-Familiar. 
 
5.- Funcions del contractista i condicions del servei 
La implementació del servei consistirà en: 

− la orientació i tractament psicològic de les persones i famílies amb dificultats 
psicosocials derivades des dels serveis socials,  

− la intervenció indirecta (supervisió, treball en xarxa, coordinació...)que generi la pròpia 
intervenció i adaptant-se a la dinàmica de treball de cada municipi, 

− El registre de  les intervencions dutes a terme amb les persones/famílies per tal que 
quedin reflectides dins l’expedient de serveis socials.  

L’horari d’atenció serà flexible, adaptant-se a les necessitats dels usuaris. 
L’entitat contractista serà l’encarregada d’avaluar la intervenció i presentarà una memòria anual a 
tots els municipis. Així mateix proporcionarà formació i supervisió tècnica als professionals del 
servei en funció de les prioritats establertes i les necessitats detectades. 
La Titularitat del servei és de la Mancomunitat des Raiguer. 
Per el seguiment de les actuacions del servei s’estableixen els següents espais de regulació: 
Els/les psicòlegs/psicòlogues es reuniran de forma habitual amb el/la TS del municipi on es 
realitzi la intervenció, amb la periodicitat que es consideri adient a cada municipi i amb altres 
professionals tant de la mancomunitat com d’altres indrets sempre que es consideri necessari pel 
bon funcionament del servei. 
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6.- Composició del servei (recursos humans) 
L’entitat adjudicatària serà la responsable de la relació laboral amb els/les treballadors/es del 
Servei d’Atenció Psicosocial Individual-Familiar i la Mancomunitat des Raiguer, i que en cap cas 
la subrogarà. 
La prestació del servei no podrà ser alterada; si es produeix qualque baixa, el contractista haurà 
de substituir en un termini raonable al professional, tot garantint la continuïtat en la línia 
d’intervenció del servei. 
En cas que es produeixi una rotació anual excessiva del personal, s’aplicarà una penalització 
econòmica de l’import del contracte. 
Professionals que formaran part del Servei 
2 psicòlegs/psicòlogues 
Titulació exigida. Llicenciatura en psicologia 
Hores de dedicació total al servei: 43,5 hores setmanals. 
 
7.- Organització del servei 
La dedicació del servei a cada municipi serà el que segueix: 
Alaró, 6 hores; Binissalem, 12 hores; Campanet, 4,5 hores; Consell, 4,5 hores; Lloseta, 6 hores; 
Santa Maria del Camí, 6 hores; Selva, 4,5 hores.  
Per al registre de les intervencions i coordinació interna es podrà dedicar fins a un màxim del 
10% del total de les hores del servei; temps que es deduirà proporcionalment de les hores adalt 
esmentades, dedicades a l’atenció directe als usuaris i les reunions d’equip de les UTS 
municipal. 
Atesa la naturalesa del servei, aquest podrà ser interromput per un període no superior a 30 dies 
naturals a l’any, que haurà de ser pactat amb les UTS municipals, preferentment a principis 
d’any. La interrupció del servei durant aquest període no comportarà una deducció del preu 
d’adjudicació del servei. 
Les interrupcions del servei per un període superior a l’assenyalat comportarà una deducció del 
preu d’adjudicació del servei. Així mateix, les causes hauran de ser degudament justificades. 
 
8.- Recursos materials 
La intervenció directa amb els usuaris així com les reunions i/o altres actuacions que s’hagin de 
dur a terme per part del psicòleg/a es realitzaran als espais que cada ajuntament designi per a 
aquest ús. 
Igualment es podrà fer us per a reunions de coordinació, supervisió etc... d’altres espais a la seu 
de la Mancomunitat , sempre amb el vist-i-plau de la mancomunitat. 
Aniran a càrrec del contractista les despeses de material didàctic, tècnic i d’oficina, així com 
altres despeses necessàries per al desenvolupament del servei. 
 
9.- Durada del servei 
El termini d’execució del servei serà, des de l’1 de gener de 2011, o bé des de la signatura del 
contracte, i en tot cas, fins el 31 de desembre del mateix any. Aquest es podrà prorrogar 
anualment fins un màxim de quatre anys. 
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10.- Pressupost i forma de pagament 
El pressupost màxim de licitació es fixa en 52.000,00 €, més 8.320,00 € en concepte d’IVA. El 
pressupost total del projecte ascendeix a la quantitat de 60.320,00 €. Aquest imports obeeixen al 
càlcul anual (des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2011). 
La Mancomunitat des Raiguer realitzarà els pagaments mitjançant factures mensuals emeses pel 
contractista i conformades per la Gerent i aprovades pel President. 
El contractista haurà de justificar davant la Mancomunitat des Raiguer les despeses del servei 
d’acord amb els sistema de fiscalització ordinari de la Mancomunitat. 
 
11.- Criteris d’adjudicació del servei 

- Valoració de la qualitat tècnica del projecte (fins 40 punts). 
- Millores sense contraprestació econòmica (fins a 10 punts). 
- Experiència en gestió de serveis similars acreditada mitjançant carta de referència (1 

punt per servei i any, amb un màxim de 10 punts). 
- Experiència en la gestió i implementació de serveis psicosocials dins l’àmbit territorial de 

la Mancomunitat des Raiguer (1 punt per any i projecte, amb un màxim de 5 punts). 
- Millora del preu de l’oferta (fins a 5 punts). 
- Tenir caràcter d’entitat sense ànim de lucre (5 punts). 
- Currículum dels professionals (formació, experiència, etc.) (fins a 3 punts.). 


