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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN 
SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIAL GRUPAL I COMUNITÀRIA AL TERME 
MUNICIPAL DE MANACOR 

1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

1.1. Marc legal 

La Llei 4/2009, de serveis socials de les IB en el seu Art. 14 exposa les Funcions dels 
serveis comunitaris bàsics, que entre d’altres són: d) Elaborar un pla d’intervenció 
comunitària que doni resposta a les necessitats detectades i avaluar-lo periòdicament. e) 
Acomplir les actuacions preventives, el tractament social i les intervencions necessàries 
en situacions de necessitat social, i fer-ne l’avaluació. i) Impulsar projectes comunitaris 
i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació 
socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de 
risc. j) Fomentar la participació activa de la ciutadania mitjançant estratègies 
socioeducatives que impulsin la solidaritat i la cooperació social organitzada. 

De conformitat amb l'article 35 de la Llei 4/2009, de serveis socials de les IB, 
correspon al Govern de les Illes Balears aprovar la cartera de serveis d'àmbit 
autonòmic. I de conformitat amb l'article 38.1.d) de la mateixa, els Ajuntaments poden 
aprovar la cartera de serveis municipals, però l'Ajuntament de Manacor no la té 
aprovada. 

El servei d'intervenció comunitària està inclòs a la Cartera Bàsica de Serveis Socials 
del Govern Balear. A l'annex del Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual 
s'aprova la Cartera Bàsica de Serveis Socials de les Illes Balears 2017-2020 i 
s'estableixen els principis generals per a les carteres insulars i locals i s'inclouen les 
prestacions que conformen la Cartera Bàsica de Serveis Socials de les Illes Balears. 

La Llei 4/2009, de serveis socials de les IB en l’art. 38 de Competències dels 
municipis, apartat a) Crear, organitzar i gestionar els serveis socials que considerin 
necessaris dins el seu municipi, tant propis com delegats per altres administracions, 
d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i els plans 
estratègics autonòmic i insular. 

La Llei 20/2006, municipal i de règim local de les IB, en el seu art. 29 de competències 
exposa que aquesta llei garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que 
han de ser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia i que els municipis de 
les IB, tenen en tot cas competències pròpies en les matèries següents: Regulació i 
prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics 
d’assistència primària, i foment de les polítiques d’acollida de les persones 
immigrants.  

Pel que fa a la intervenció comunitària, el Decret 48/2011, de principis generals i 
directrius de coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics regula en el seu Art. 4 
que els serveis socials comunitaris bàsics treballen en dos nivells interrelacionats: la 
intervenció individual i amb les famílies, i la intervenció comunitària. En el seu Art. 6 
manifesta que Els serveis socials comunitaris bàsics han d’elaborar un pla d’intervenció 
comunitària per a la seva zona bàsica. El pla ha de tenir una periodicitat d’un any, com a 
mínim, i ha de permetre desenvolupar projectes comunitaris adreçats a persones o grups 
en situació de risc social, projectes de suport a entitats, i actuacions de prevenció i de 
reinserció. Les intervencions comunitàries han de procurar la participació activa de la 
ciutadania i les entitats impulsant la solidaritat i la cooperació social organitzada. 
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La Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. (Modifica la 
Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local) en l’Art. 7.2 exposa que les 
competències de les EL només poden ser determinades per llei i s’exerceixen en règim 
d’autonomia i baix la pròpia responsabilitat, sempre atenent a la coordinació en la 
seva programació i execució amb les demés Administracions Públiques. Les entitats 
locals  només podran exercir competències distintes de les pròpies i de les atribuïdes 
per delegació quan no se posi en risc la sostenibilitat financera i no es dupliqui. 
Igualment en l’art. 25 exposa que El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en 
l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, i que 
exercirà, en tot cas com a competències pròpies l’avaluació e informació de situacions 
de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació de risc o d’exclusió 
social. En aquest sentit la competència per a la prestació d’aquest servei seria impròpia. 
 
El Decret llei 2/2014, de mesures urgents per aplicar a les IB la LRSAL, en el seu 
art.3, les entitats locals poden exercir competències distintes de les pròpies i de les 
atribuïdes per delegació només quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del 
conjunt de la hisenda municipal i no s’incorri en un supòsit d’execució simultània del 
mateix servei públic amb una altra administració pública.  

 
1.2. Organització dels serveis socials comunitaris bàsics 

El departament de serveis socials de l’Ajuntament de Manacor, i segons el marc 
normatiu vigent en aquesta matèria, té organitzat els seus serveis socials comunitaris 
bàsics amb la intenció de donar atenció al conjunt de la població, i no només a les 
persones que presenten una situació de necessitat social, amb l'objectiu de ser més 
eficaços en les accions i intervencions preventives.  

Actualment els serveis socials estam organitzats amb 4 nivells d’intervenció social: 
nivell d’intervenció individual/familiar; el nivell d’intervenció grupal i comunitari i el 
nivell d’intervenció sectorial. Cada un d’ells treballa de manera autònoma però de 
manera coordinada i interrelacionada amb els altres nivells d’intervenció. Entenem el 
municipi com una gran xarxa de col· laboració per la qual és necessari començar a crear 
un teixit de col· laboració, de relació i de nous canals de col· laboració. 

Intervenció comunitària i grupal 

La intervenció comunitària pretén desenvolupar les estructures de convivència de la 
comunitat, així com detectar les necessitats de la població i cercar o construir recursos 
que permetin a les persones millorar les seves vides, acceptant el sentiment de 
pertinença a la comunitat del municipi i creant vincles i relacions veïnals que provoquin 
la integració de les persones.  

També vol ser una passa més en l’acompanyament de la ciutadania del que s’havia 
desenvolupat fins ara, ja que dóna suport a les propostes i els reptes innovadors, i 
col· labora amb les entitats i institucions que treballen per la nostra comunitat i el nostre 
entorn.  

La intervenció comunitària consistirà a donar suport a actuacions concretes i realistes de 
participació activa per tal d’afavorir la implicació de la comunitat en totes les activitats 
que es cregui que responen a facilitar la participació de la població en la comunitat, així 
com acompanyar als processos de canvi que aquesta realitza, fomentant els vincles i les 
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relacions entre els diferents implicats. 

La intervenció grupal té l’objectiu de poder arribar a qualsevol ciutadà del municipi que 
tengui interès a millorar algunes de les seves àrees personals que si no es gestionen bé 
poden acabar provocant el sorgiment d’una necessitat social: temes com la comunicació, 
la capacitació parental, l’afrontament d’una situació de crisi, el dol per una pèrdua, 
l’autoestima... són temes transversals en la persona, i si es reforcen i s’aborden podrem 
evitar el sorgiment de conflictes socials. Aquest tipus d’intervenció complementarà en 
tot moment la intervenció individual i comunitari. 

La intervenció individual 

Es centra en l’atenció a les persones i famílies que acudeixen als serveis socials amb 
una problemàtica o situació de necessitat, situació de conflicte o de risc familiar. Durant 
tot el procés es treballa per establir una relació de confiança en la qual ambdues parts 
assumeixen uns acords per tal d’assolir uns objectius i per ajudar la persona o família a 
afrontar les seves resistències de cara als canvis per tal de millorar la seva situació. Es 
pretén potenciar i activar tant el recursos i capacitats de les mateixes persones com els 
de la família i els agents socials del seu entorn amb els quals es relacionen perquè 
puguin afrontar i responsabilitzar-se de la seva situació. S’aborda cada situació des 
d’una perspectiva global. Aquest tipus d’intervenció requereix un alt nivell de treball en 
xarxa amb altres professionals i complementarà en tot moment la intervenció grupal i 
comunitària 

La intervenció sectorial 

Davant l’especialització i idiosincràsia dels serveis d’atenció a la dependència 
municipals (servei d’ajuda a domicili, centres d’estades diürnes, servei de teleassistència 
domiciliària...) s’ha valorat oportú que es constitueixi un equip que aglutini tots aquests 
serveis, amb l’objectiu de millorar la gestió municipal i que no entri dins els paràmetres 
de territorialitat sinó que la seva intervenció, serà al conjunt de la població.  

2. NECESSITAT I JUSTIFICACIÓ DEL CONTRACTE  

2.1. Anàlisi de la població del terme municipal de Manacor 

El municipi de Manacor té més de 40.000 habitants i just al nucli de Manacor resideix 
un 70% aproximadament de la població total, i el 30% restant de la població resideix a 
Son Macià, s’Illot, Porto Cristo, Cales de Mallorca, cala Murada, cala Mendia, cala 
Anguila i s’Estany de’n Mas.   

Dins el nucli urbà de Manacor trobam les diferents barriades següents: Sta. Catalina, 
Creuers, Crist Rei, es Serralt, Fartàritx, Llevant, s’Antigor i es Centre, sa Torre, ses 
Tapereres, Son Fangos, Son Talent, i s’Espinagar. 

La població que defineix el municipi de Manacor té característiques diferents que 
depenen del lloc de residència dins el mateix municipi i de la temporada de l’any en què 
ens trobem,  ja que la zona de costa influeix directament.  

Així, podem diferenciar la població que viu a la zona de Manacor, on ens trobam amb 
un 30% aproximat de població estrangera; a la zona costanera, on resideixen famílies 
d’origen peninsular, i a la zona de Son Macià, on trobam famílies autòctones o persones 
majors que hi han viscut sempre. Aquesta darrera zona es caracteritza per un moviment 
mínim dels habitants, a diferència de les altres dues zones, on ens trobam que els 
habitants canvien amb més facilitat.  



 

 4 

Segons el lloc de procedència o origen de la població del municipi, observam que la 
majoria de persones són de l’Estat espanyol, ja sigui perquè es tracta de població 
nascuda al mateix municipi o població arribada d’alguna altre població de l’Estat.  

 HOMES DONES TOTALS 

COMUNITARIS 1.506 1.517 3.023 

NO COMUNITARIS 3.369 3.041 6.410 

ESPANYOLS 16.731 16.867 33.598 

TOTAL 21.606 21.425 43.031 

 
 Població resident a Manacor segons nacionalitat. Padró 01-01-2017 

 

2.2. Necessitats detectades per part de la població, els agents socials i la pròpia 
administració.  

La realitat social del municipi de Manacor ve definida per la situació global de la 
societat, però no podem obviar que cada territori té unes característiques particulars i 
que no es pot actuar de la mateixa manera ni comparar les realitats de dos territoris, per 
molt propers que siguin. Aquesta realitat la podem observar a través de l’anàlisi de 
necessitats que s’ha realitzat fins ara.   

El municipi de Manacor, en els darrers anys ha estat el protagonista d'un gran fet 
migratori també ha donat lloc a una gran diversitat cultural i que afecta a la convivència 
entre les persones. La societat en el seu conjunt i els diferents recursos de l'àmbit 
sanitari, educatiu, social, laboral...s'han vist amb dificultats per treballar i trobar 
solucions davant aquesta realitat, tant per l'alt nombre i acceleració en el procés 
d'arribada com per les dificultats específiques presents en la relació entre alguns 
col· lectius, com és el cas de les dificultats idiomàtiques, així com per les diferències 
existents d'àmbit cultural i religiós, que comporten posicionaments diferents davant 
situacions de dificultat. 

La necessitat de treballar no exclusivament amb la demanda sinó d'engegar processos 
preventius i de bona convivència amb els nouvinguts, fan necessari un servei que 
intervingui amb tota la comunitat per a fomentar la interrelació i bona convivència 
veïnal i millorar la inserció sociolaboral amb els recursos existents.  

Les necessitats detectades fins ara pels tècnics dels serveis socials es troben molt 
lligades a les conseqüències derivades de la situació de crisi global que vivim i que 
provoquen que les persones visquin en una situació d’angoixa permanent, com són: 
dificultats per cobrir les necessitats bàsiques, dificultats per trobar un lloc de feina, 
necessitat de construir relacions veïnals i crear xarxes socials dins la comunitat, 
necessitats d’equilibrar les situacions emocionals familiars i/o personals a conseqüència 
de les noves situacions que es viuen com ruptures, atur, persones majors o amb 
malalties cròniques a càrrec, familiars que han emigrat per trobar feina, etc. 

El departament de Serveis socials també es planteja algunes necessitats com a òrgan al 
servei de la població vol donar resposta amb les funcions que li corresponen segons el 
marc competencial: 
- Prevenció de la situació de necessitat sociofamiliar.  
- Treballar per a capacitar a la ciutadania perquè pugui potenciar els seus propis 
recursos i trobar solucions a les seves situacions de necessitat.  
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- Tenir com a focus d’intervenció a tota la població. 
- Millorar el treball en xarxa. 
- Dinamitzar les relacions socials entre els ciutadans, les entitats, associacions, agents 
socials, etc. 
- Crear una xarxa de voluntariat que es pugui mantenir en el temps i que propiciï el 
treball amb i per a la comunitat. 
 
2.3. Justificació del contracte. 

Els serveis que comprenen la intervenció individual i la sectorial en matèria de 
dependència (excepte el servei de teleassistència domiciliària), dirigida a la població 
que presenta situació de risc i/o dificultats socials i a la població en general, són 
executats per treballadors socials (que formen part de la plantilla de l’Ajuntament de 
Manacor), atès que, segons l'actual marc normatiu, aquest perfil professional, en atenció 
a les funcions que presta, l’Ajuntament l’ha reservat  a funcionaris de carrera, segons  el 
disposat a la Llei de Funció Pública de la comunitat autònoma Illes Balears i per tant 
vinculat a l’Ajuntament, mitjançant una relació professional estatutària de caràcter 
permanent. 

Fins el 22 d'octubre de 2017 tenim contractat el servei d'intervenció social grupal i 
comunitària al terme municipal de Manacor amb l’execució de diversos projectes. De la 
delegació de serveis socials es considera la necessitat de continuar amb l’execució 
d’aquests projectes en consideració a la finalitat que es persegueix i que és: 

-Prevenció de la situació de necessitat de la població. 
-Ser agents de canvi per a un major benestar social i millorar la bona convivència. 
-Millora de les relacions amb i per a la comunitat. 
-Treballar amb xarxa per a augmentar les relacions col· laboratives socials i veïnals.  
 
Amb aquests projectes es pot continuar oferint un servei unificat donant un sentit 
integral i coherent a la tasca comunitària sent uns projectes concrets però que van 
dirigits a la població receptora d’altres serveis que presta la delegació de serveis socials.  
Si bé, es mantenen els 4 projectes, aquests han sofert modificacions, s’han reduït  
serveis de cada un dels projectes, els quals s’executaran  directament amb personal de 
l’Ajuntament, però es requereix externalitzar els projectes amb l’extensió resultant 
mitjançant un contracte administratiu de serveis per no ser suficient el personal  de la 
plantilla de l’Ajuntament,  malgrat a l’inici d’aquest contracte passaran a integrar-se a la 
plantilla de l’Ajuntament 5 educadors socials amb la condició de indefinits no fixos de 
plantilla per haver arribat en data 15 de setembre de 2017 a un acord transaccional entre 
l’Ajuntament i aquests treballadors atès que en data 20 de juny de 2017 el Jutjat de lo 
Social de Palma de Mallorca va dictar sentència núm. 283/2017 en la demanada 
interposada per 5 treballadors, educadors socials, de l'actual contractista. Demanda que 
ha estat estimada i declara l'existència de cessió il· legal de treballadors entre 
l'Ajuntament de Manacor i les codemandades amb el dret dels demandants a l'adquisició 
de la condició de treballadors fixos a l'Ajuntament de Manacor. 

 
3. DESENVOLUPAMENT DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE 

3.1. Objecte del contracte 

Amb caràcter indicatiu, i no limitatiu, l'objecte consistirà en la prestació del “SERVEI 
D’INTERVENCIÓ SOCIAL GRUPAL I COMUNITÀRIA AL TERME MUNICIPAL 
DE MANACOR” en el qual es prestaran 4 serveis o projectes concrets com són:  
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1. Servei d’orientació i informació per a la inserció social de persones immigrants a 

través de l’aprenentatge dels idiomes cooficials. 
2. Servei de foment de la participació ciutadana i entitats. 
3. Servei de prevenció de situacions de risc, a través de projectes socioeducatius, 

per treballar amb infants i joves i les seves famílies. 
4. Servei de capacitació per a la inserció sociolaboral a través de mòduls de 

formació i plataformes per a l’ocupació.       
                                                                                                                                                                                                                               
Amb els objectius principals de:  

• Prevenció situacions de necessitats a partir de la implicació i treball conjunt 
entre l'administració local i altres serveis públics, les entitats socials i la 
ciutadania. 

• Promoure que el conjunt de la comunitat tingui un major coneixement i 
implicació en la millora del seu entorn. 

• Promoure la participació, coneixement mutu i diàleg entre les persones que 
viuen o treballen a la comunitat per a la generació i solidesa de les relacions 
interculturals i la bona convivència. 

• Visibilitzar i fomentar les accions socialment responsables entre els diferents 
actors del territori. 

 
 

El servei vol impulsar dinàmiques de col· laboració entre els agents socials del territori i 
la ciutadania per tal de contribuir al foment de la convivència ciutadana i intercultural 
en una realitat en la que la presència i l’arrelament de persones de diversos orígens 
culturals plantegen reptes i noves oportunitats per la cohesió social.  

El fet de millorar la qualitat i quantitat d’aquesta participació, és a dir, de materialitzar-
la en la coresponsabilització d’entitats i persones, en la participació activa en les 
reflexions conjuntes, en l’impuls de projectes i en un increment del nombre d’aquests 
participants, així com d’aconseguir un impacte més alt de les accions sobre les 
problemàtiques detectades. 

 

Els serveis que s’han de desenvolupar són els que es detallen a continuació:  

 

SERVEI 1:  D’ORIENTACIÓ I INFORMACIÓ PER A LA INSERCIÓ SOCIAL 
DE PERSONES IMMIGRANTS A TRAVÉS DE L’APRENENTATGE DELS 
IDIOMES COOFICIALS.                                                                                                                                                                                               

1. Finalitat 

Prevenir situacions de necessitat al voltant de la cobertura de  necessitats bàsiques i/o  
de situacions risc, evitar el sorgiment d’actituds racistes o xenòfobes i treballar, en 
definitiva,  per a la millora de la intervenció que ja es ve desenvolupant  i afavorint la 
convivència i cohesió social al territori i donar més eines per a treballar per a la 
convivència del municipi de Manacor. 

2. Població objecte de treball 
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La població diana seran les famílies provinents de països no comunitaris i,  per extensió 
el conjunt de la  societat del municipi. 

3. Objectius 
• Promoure la formació bàsica per a la inserció social i l’autonomia de les 

persones immigrants residents al municipi de Manacor (Projecte Acollida): 
Acció que  va adreçada a les persones immigrants en general, majoritàriament 
pretén actuar amb la dona marroquina, i entre aquestes, amb les nouvingudes 
arribades al municipi a través dels processos de Reagrupament Familiar.  

• També pretén reforçar la integració escolar dels seus fills, realitzant tant durant 
el període lectiu com vacances l’aprenentatge de les 2 llengües cooficials a les 
Illes Balears.  

• Activar accions preventives per famílies que provenen de països no comunitaris, 
amb especial atenció a la situació de les persones originàries del Marroc.  

• Promoure les relacions d’aquest col· lectiu amb els altres sistemes de protecció i 
atenció del Municipi (escolar, laboral, sanitari...) 

• Aquesta  formació bàsica, contempla diferents línies d’actuació (formativa i 
d’inserció social) 

3.1. Tasques 
• Crear grups per a la capacitació de la competència lingüística en l'idioma 

espanyol i català de les persones immigrants, sobretot marroquines. Aquests 
grups s’organitzaran en funció del nivell de coneixement de la llengua 
autòctona, diferenciant 3 graus i cada grup comptarà amb un nombre entre 10 i 
15 persones.  

 

INICIAL Nivell 1.1: persones analfabetes en el propi idioma 
Nivell 1.2.: persones amb coneixements bàsics en l’idioma espanyol i de 
lectoescriptura.  
Nivell 1.3.: persones que dominen la lectoescriptura però tenen dificultats 
per expressar-se. 

MIG Nivell 2: persones que saben llegir i escriure i mantenir una mínima 
conversa 

ALT Nivell 3.1: persones amb coneixements alts del castellà i nocions de català.  
Nivell 3.2: persones amb domini del castellà, aprenentatge del català. 

 
• Realitzar accions concretes per a potenciar en les usuàries del servei, el 

coneixement de l’entorn i el funcionament dels diferents sistemes de la 
comunitat i altres serveis de l'administració pública, organitzant tallers formatius 
en els quals podran participar les dones del projecte acollida com de les dones 
que estan en llista d’espera per a aquest projecte. Els temes d'aquests tallers 
seran transversals i els determinarà la responsable del servei, podent convidar a 
altres professionals per enriquir i/o aprofundir els continguts de dits tallers. No 
es determina un nombre mínim de tallers a desenvolupar, ja que s'aniran 
organitzant en funció de les necessitats i temàtiques que es valorin adients 
treballar amb els grups de dones. 

• Mantenir informats a la resta de l’equip de serveis socials, especialment l’equip 
d’intervenció individual-familiar, per tal de poder disposar de la informació 
relativa a la participació de les persones en el pla de feina.  
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• Treballar, a nivell grupal, les distintes mancances i problemàtiques que des del 
treball individual – familiar es venen detectant entre les famílies immigrants.  

 
 
4. Característiques del servei: lloc de prestació, horari, perfil del professional. 
 
Es desenvoluparà a jornada sencera a Manacor i a Portocristo; amb horari de matí i 
tarda segons necessitats del servei. 

Es preveu que anualment es pugui treballar amb unes 150 famílies, que seran derivades 
per les treballadores socials o bé es podran inscriure directament quan comenci el 
projecte.  

Per a l’execució d’aquest servei es preveu, a efectes de licitació i del càlcul del cost del 
servei, la necessitat d’un/a professional a jornada sencera amb, com a mínim, estudis de 
diplomatura o llicenciatura de la branca social o d’humanitats i amb experiència 
acreditada en la conducció de grups d’ensenyament de llengües durant 200 hores i amb 
el certificat C2 de català, i d'1 Llicenciat/da en Psicologia, Psicopedagogia o Pedagogia 
amb experiència demostrable en conducció de grups (mínim 50 hores) a 10% jornada 
parcial.  

La part formativa, és a dir l’execució dels grups, d’aquest servei es prestarà a les 
dependències municipals del primer pis de l’Espai Na Camel· la i al primer pis del centre 
sociocultural de Portocristo,  ja que es poden utilitzar les aules per a formació i vist que 
també és formació no reglada i que es complementa amb la formació que s’ofereix el 
CEPA Llevant dóna un sentit d’unió a la oferta formativa municipal en aquest àmbit. 

 
 
SERVEI 2:  SERVEI DE FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I 
ENTITATS.                                                                                                                                            
 

1. Finalitat 

Establir canals de coordinació i fer accions conjuntes en la comunitat a fi d’augmentar 
l’eficàcia i eficiència, tenir més impacte en la societat i arribar al màxim nombre de 
ciutadans i ciutadanes. 

Impulsar el desenvolupament i la democràcia participativa a través de la integració dins 
la comunitat, focalitzar la intervenció social d’acord amb les necessitats de la comunitat 
i fomentar el capital social i promoure i acompanyar al procés d’enfortiment de la 
ciutadania. 

2. Població objecte de treball 

Tota la població del terme municipal de Manacor, en especial els col· lectius en risc 
d’exclusió social o d’especial vulnerabilitat i les entitats socials que atenen aquest 
col· lectius i la ciutadania que hi col· labora.  

3. Objectius 
• Prevenció de situacions de necessitat a partir de la implicació i treball 

conjunt entre l’administració local i altres serveis públics, les entitats socials 
i la ciutadania. 

• Establir relacions amb les entitats del municipi. 
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• Treballar la conscienciació i la capacitat d’autogestió de la comunitat 
d’acord a les seves necessitats i interessos. 

• Facilitar la relació de les persones amb els recursos, entitats i agents socials 
per afavorir la seva integració. 

 
3.1. Tasques 

• Gestió i organització del repartiment dels aliments, tant els rebuts per la UE com 
les donacions de diferents empreses i comerços del  municipi de Manacor:  

• Organització del repartiment que es realitzarà a Manacor i a la zona 
costanera. També, durant el curs escolars es poden organitzar fer 
repartiments d’aliments a escoles que ho sol· licitin en cas que detectin 
manca de berenars saludables per impossibilitat econòmica de les 
famílies.  

• Dur un control de les persones usuàries per tal de justificar el nombre de 
beneficiaris al Fons Agrari de la Unió Europea.  

• Organització i seguiment de les donacions d’aliments que fan els 
comerços i establiments o altres entitats de Manacor. Organitzar la 
recollida i el repartiment.   

• Dur un control de la caducitat dels aliments i fer una previsió de compra 
d’aliments. 

• Coordinar els voluntaris que col· laboren amb el repartiment directe dels 
aliments als usuaris. 

• Anualment poden ser usuaris d’aquest programa unes 100 persones del 
municipi de Manacor. 

 
• Dur a terme un projecte lligat a la concessió d’ajudes econòmiques que atorguen 

les treballadores socials que potenciï un intercanvi de feina de la persona usuària 
amb la comunitat. 

• Col· laboració i coordinació amb les persones que tenen un pla de feina 
amb alguna de les treballadores socials de la intervenció individual i que 
tenen una necessitat econòmica per cobrir les necessitats bàsiques així 
com una necessitat d’iniciar un procés d’inserció sociolaboral. 

• Treball coordinat amb altres departaments de l’Ajuntament (educació, 
cultura, esports...) i també amb altres entitats socials pel que fa a 
l'organització dels intercanvis. 

• Crear accions específiques perquè aquests usuaris pugui executar alguns 
treballs puntuals de rehabilitació i/o manteniment d’edificis públics i que 
a canvi puguin tenir una ajuda econòmica, valorada per la treballadora 
social de l’Ajuntament, per cobrir les necessitats bàsiques i al mateix 
temps obtenir un aprenentatge pràctic que sigui d’utilitat per a la seva 
inserció laboral.  

• Dur el seguiment i control de totes aquestes accions.  
• Es preveu que anualment es treballi amb 40 usuaris derivats tots ells del 

departament d’intervenció individual.  

 
4. Característiques del servei: lloc de prestació, horari, perfil del professional. 
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Es desenvoluparà a jornada sencera a Manacor i a la zona costanera, especialment a 
Portocristo i s’Illot, amb horari de matí i tarda segons necessitats del servei. 

Per a dur a terme aquests projectes es coordinarà amb totes les entitats del municipi: 40 
entitats socials; 47 entitats educatives (18 Centres educatius i les seves AMIPAS; 6 
escoletes infantils;  biblioteca, CEPA llevant, escola de música, biblioteca...) 45 entitats 
socials (Associacions de veïns, Cáritas, Creu Roja, Aproscom, Ires, llevant en marxa, 
Deixalles, Xarxa M...); 27 entitats esportives i d’oci; 7 entitats de caire religiós; 13 
entitats culturals; 9 entitats de l’àmbit sanitari) i altres del sector turístic i d’animals. A 
més de les entitats, es preveu que es pugui donar servei a 200 usuaris directes 
anualment.  

Per a la realització de les diverses accions que s'organitzin s’utilitzaran les sales de 
formació disponibles que hi hagi a l’Espai Na Camel· la .  

Per a l’execució d’aquest servei es preveu, a efectes de licitació i del càlcul del cost del 
servei, la necessitat de 2 Diplomats/Graduats en Educació social o l’habilitació pel 
supòsit b) de la disposició transitòria tercera de la Llei 8/2002, de 26 de setembre, de 
creació del Col· legi d’educadores i educadors socials de les Illes Balears, a jornada 
sencera. 
 
 
 
SERVEI 3: SERVEI DE PREVENCIÓ DE SITUACIONS DE RISC, A TRAVÉS 
DE PROJECTES SOCIOEDUCATIUS, PER TREBALLAR AMB INFANTS I 
JOVES I LES SEVES FAMÍLIES  
 

1. Finalitat 

Augmentar la participació de les famílies i de la comunitat educativa i de lleure en 
activitats relacionades, així com també fomentar la participació i acompanyar a les 
famílies en el seu procés de canvi lligat a les demandes fetes des dels centres educatius  
i de les treballadores socials del servei d'atenció individual i familiar. 

Fomentar el desenvolupament comunitari a través d’accions de caire educatiu. Les 
actuacions partiran de les demandes de les treballadores socials, educadores socials o 
d’entitats, sobretot de caràcter educatiu (AMIPA, centres educatius...), o de necessitats 
de la comunitat, i es duran a terme en espais públics i entitats concretes.  

Les actuacions educatives susceptibles de ser proposades han de ser activitats destinades 
a la cooperació amb el desenvolupament del benestar de la comunitat i fruit de les 
accions socioeducatives que sorgeixen dels diferents recursos educatius de la comunitat. 
 
2. Població objecte de treball 

Tota la població educativa del terme municipal de Manacor, en especial els col· lectius 
en risc d’exclusió social o d’especial vulnerabilitat, especialment els infants i joves de 0 
a 18 anys i les seves famílies i els centres educatius, tant públics com concertats.   

3. Objectius 
• Aconseguir que l’educació sigui actuació transversal en tots els àmbits del 

municipi. 
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• Desenvolupar accions i/o projectes preventius dins i fora l’àmbit educatiu, 
d'acord amb les necessitats detectades entre  els infants i joves de 0 a 18 anys i 
les seves famílies. 

• Realitzar formacions i/o intervencions específiques dins projectes educatius que 
afavoreixin el desenvolupament comunitari. 

 
 
3.1. Tasques 

 Desenvolupament d'accions formatives a projectes educatius: 
• Desenvolupament d'accions formatives dins el marc dels 

programes «ALTER» i «PISE» d'intervenció socioeducativa per a 
joves en risc d'exclusió social i escolar de 14 a 16 anys. 

Realitzar els registres oportuns i necessaris per a la avaluació i justificació de les 
formacions i/o intervencions.  

• Contacte, seguiment i pla de feina individualitzat amb cada alumne 
que participi. 

• Coordinació amb les treballadores socials, educadores socials i 
representants dels centres educatius.  

 
 Intervenció adreçada a famílies amb fills que que no han estan escolaritzats i 

s'han d'incorporar al sistema educatiu per primera vegada. 
• Realitzar accions formatives i de suport a les activitats preventives 

per treballar tot el que implica el procés d’escolarització. 
 

 Suport al policia tutor dels casos que presentin absentisme escolar. 
• Donar suport puntual tant a les treballadores socials com al policia 

tutor en aquells casos amb bon pronòstic de resolució, que se’ls 
siguin derivats.  

• Donar als infants i joves informació i assessorament per evitar els 
riscos que suposa estar en situació d’absentisme escolar.  

 
  Projecte preventiu d’intervenció comunitària i familiar i d'orientació als 
centres educatius: 

• A partir de la demanda del centre escolar es pot treballar 
conjuntament per fer una intervenció de caire comunitari per millorar 
la situació plantejada. 

• A partir de la demanda del centre escolar es pot treballar 
conjuntament amb la treballadora social del servei d'atenció 
individual i familiar per fer un abordatge complet de la situació 
sociofamiliar. 

• Aquest projecte té la flexibilitat d’adaptar-se a la realitat de cada 
centre i a les necessitats de les seves famílies. 

• Va adreçat a l’alumnat del municipi de Manacor i a les seves 
famílies. 

 
 

 Projecte d’intervenció preventiva i de capacitació familiar mitjançant la 
intervenció grupal.  
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• La realització de sessions de grups tant amb els pares i mares com 
amb els seus fills, amb l’objectiu d’aportar eines de millora de la 
tasca socioeducativa cap als seus fills. Anirà dirigida, especialment, 
cap a aquelles famílies amb fills d’edats compreses entre els 0 i 12 
anys. L’horari s’establirà en funció de la conveniència de les famílies. 
Aquests tallers de formació es podran complementar amb la 
intervenció dins del domicili amb l’objectiu de capacitar en la 
pràctica i en el propi entorn de la família allò que s’ha treballat de 
forma més teòrica als tallers. També es podran complementar amb la 
intervenció individual puntual  quan sigui necessari. Anualment, 
s’haurien de dur a terme 3 grups com a mínim, en format de 10-12 
sessions. A cada grup hi participaran entre 12 i 18 pares i mares com 
a màxim. Als grups hi poden assistir des de la derivació de la 
treballadora social, com centres escolars com per pròpia iniciativa de 
la persona.  

• Es podran dur a terme altres tipus de grups (preventius, d’autoajuda...) 
en aquells casos on la intervenció individual, familiar i grupal no 
sigui adient i/o suficient o quan es detecti una necessitat conjunta a un 
sector concret de la població.  

4. Característiques del servei: lloc de prestació, horari, perfil del professional 
Es desenvoluparà a jornada sencera a Manacor i a la zona costanera, especialment a 
Portocristo i s’Illot amb horari de matí i tarda segons les necessitats i la organització 
global del servei ho determini. 

Les activitats i projectes d’intervenció preventiva i de capacitació familiar i grups 
d’autoajuda, sempre i quan no siguin específiques d’un centre escolar (ja que es podran 
realitzar al mateix centre educatiu) es duran a terme a les aules de formació de l’Espai 
Na Camel· la i en el centre sociocultural de Portocristo ja que els usuaris seran derivats 
per les pròpies treballadores socials o educadors/es socials, per tant, seria convenient 
poder dur a terme aquesta activitat a un espai municipal.  

Es preveu que es pugui treballar amb tots els centres educatius (18). El número estimat 
d’usuaris beneficiaris d’aquest servei seran de 400 famílies.  

Per a l’execució d’aquest servei es preveu, a efectes de licitació i del càlcul del cost del 
servei, la necessitat d'1 Llicenciat/da en Psicologia, Psicopedagogia o Pedagogia amb 
experiència demostrable en conducció de grups (mínim 50 hores) a 80% jornada parcial.  
 
 
SERVEI 4: SERVEI DE CAPACITACIÓ PER A LA INSERCIÓ 
SOCIOLABORAL A TRAVÉS DE MÒDULS DE FORMACIÓ I 
PLATAFORMES PER A L’OCUPACIÓ.  
 

1. Finalitat 

Millorar les capacitats i potencialitats de les persones i o grups de persones en situació 
de risc o exclusió social, per tal que puguin incorporar-se en el món laboral; establir 
xarxes col· laboratives amb les diferents administracions i entitats i també amb el sector 
privat.  

2. Població objecte de treball 
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Persones del terme municipal de Manacor en situació de recerca de feina activa i que 
puguin estar o no, en situació de risc d’exclusió social.  

3. Objectius 
• Prendre consciència de l’entorn i de les possibilitats que aquest ofereix.  
• Millorar la competència social per a la inserció i la participació social i 

laboral 
• Millorar les habilitats prelaborals i socials, conèixer el teixit social i de 

l’entorn. 
• Dissenyar un projecte personal d’inserció social i laboral 
• Identificar el projecte propi d’autoocupació. 

3.1. Tasques 
• Crear plataformes per a autoocupació i treball amb la comunitat, mitjançant 

tallers de formació d’àmbits específics: com per exemple taller de costura, tallers 
de cuina... i d'altres que es puguin organitzar en funció de la detecció de 
necessitats i de les oportunitats pròpies que ofereix la comunitat. En aquests 
tallers podran participar persones derivades per les treballadores socials, així 
com també d'altres persones derivades d'altres recursos o entitats. 

• Coordinació amb altres entitats i recursos que desenvolupen accions de recerca i 
per al foment de l’ocupació. Treball en xarxa per poder obrir més canals de 
coordinació i de derivació dels usuaris a altres serveis amb un altre tipus de 
demanda. 

• Organitzar i desenvolupar mòduls de formació, que es poden anar adaptant 
segons la demanda i necessitats de cada moment:  

• Es preveuen diferents nivells de continguts, des de millorar les 
competències socials bàsiques fins a potenciar l’autonomia per participar 
de manera satisfactòria, en funció del perfil de persones. Es treballarà en 
grups de 20 persones com a màxim, conduïts per dos membres de l’equip 
de treball comunitari i on participen de manera activa entitats del 
municipi o de l’illa relacionades amb els objectius que es pretenen 
treballar per tal de facilitar la interacció i l’ampliació de xarxes socials i 
relacionals. 

• Els tècnics que condueixen les sessions participen als grups amb 
l'objectiu d'acompanyar a les persones per a la inserció social i laboral, 
detectant així les necessitats de la població per poder elaborar 
posteriorment les intervencions que els hi permeti l'adquisició d'eines per 
enfrontar-se a la nova situació del mercat laboral. 

 
 

4. Característiques del servei: lloc de prestació, horari, perfil del professional 
Es desenvoluparà a jornada sencera a Manacor i a la zona costanera, especialment a 
Portocristo i s’Illot amb horari de matí i/o tarda segons necessitats del servei. 

Els mòduls de formació es duran a terme a les aules de formació de l’Espai Na Camel· la 
i l’espai del centre sociocultural de Portocristo  ja que els usuaris seran derivats per les 
pròpies treballadores socials. La intervenció a nivell individual de les persones amb la 
treballadora social es pot retroalimentar donant un sentit de cohesió a tota la intervenció 
feta per part de l’ajuntament, per tant, seria convenient poder dur a terme aquesta 
activitat al mateix espai municipal.  

La població estimada amb la qual es pretén treballar seria d’unes 300 persones a l’any.  
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Per a l’execució d’aquest servei es preveu, a efectes de licitació i del càlcul del cost del 
servei, la necessitat de 2 Diplomats/Graduats en Educació social o l’habilitació pel 
supòsit b) de la disposició transitòria tercera de la Llei 8/2002, de 26 de setembre, de 
creació del Col· legi d’educadores i educadors socials de les Illes Balears, a jornada 
sencera. I d'1 Llicenciat/da en Psicologia, Psicopedagogia o Pedagogia amb experiència 
demostrable en conducció de grups (mínim 50 hores) a 10% jornada parcial.  
 
 
   
 
 
Per a la prestació d’aquests 4 serveis, a més, es preveu la necessitat de la prestació de 20 
hores setmanals de serveis administratius per a desenvolupar les tasques següents:  

• Atenció presencial i telefònica. 
• Informar als ciutadans en relació als projectes  i accions que es duguin a terme 

des del servei d’intervenció comunitària. 
• Informar dels projectes que es proposen des d’intervenció comunitària. 
• Suport a les tots els tècnics dels servei d’intervenció comunitària en totes les 

tasques administratives que es derivin de la seva feina. 
• Altres tasques que li puguin encomanar relacionades amb el servei. 

 
També es contempla la necessitat de la figura de 1 Llicenciat/da en Psicologia, 
Psicopedagogia o Pedagogia amb experiència demostrable en conducció de grups 
(mínim 50 hores). Les seves actuacions i tasques estaran emmarcades en el servei 1, 3 i 
4 descrits en aquest plec (servei 1 «Servei d’orientació i informació per a la inserció 
social de persones immigrants a través de l’aprenentatge dels idiomes cooficials», del 
servei 3 «Servei de prevenció de situacions de risc, a través de projectes socioeducatius, 
per treballar amb infants i joves i les seves famílies» i servei 4 «Servei de capacitació 
per a la inserció sociolaboral a través de mòduls de formació i plataformes per a 
l'ocupació»): 

• Proposta i creació de grups preventius segons les necessitats detectades, mínim 3 
grups anuals per a millorar les habilitats de criança de pares, especialment, amb 
fills de 3 a 12 anys.   

• Disseny dels grups (formatiu, d'autoajuda, preventiu...) 
• Creació, conducció i seguiment dels grups. 
• Anàlisi i avaluació de resultats de la intervenció de grup. 
• Complementar els projectes que es duguin a terme des de la intervenció 

comunitària del servei 1 «Servei d’orientació i informació per a la inserció social 
de persones immigrants a través de l’aprenentatge dels idiomes cooficials» i del 
servei 4 «Servei de capacitació per a la inserció sociolaboral a través de mòduls 
de formació i plataformes per a l'ocupació». 

     
Per a la prestació del servei és necessari, com a mínim, un local al terme municipal de 
Manacor per oferir l’atenció presencial i l’atenció pels diferents col· lectius interessats 
en algun dels projectes del servei amb un horari d’atenció al públic. També serà el lloc 
on es podran inscriure als diferents projectes que es posin en marxa i el punt d’atenció 
més individualitzada a les persones beneficiàries. Serà el lloc de feina dels treballadors 
que desenvolupen els diferents serveis. L'empresa els proporcionarà tot l'equipament i 
suport informàtic que necessiten per a la prestació del serveis, així com també línies 
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telefòniques i correus electrònics de contacte. 
 
 
 
 
 
3.2. Àmbit del servei  

L'àmbit del servei és en tot el municipi de Manacor a nivell comunitari i grupal, sempre 
amb una estreta coordinació amb el nivell d'intervenció individual-familiar i sectorial de 
dependència.  

El servei, en general, anirà dirigit a la comunitat de tot el municipi de Manacor, incloent 
la població general, les entitats i agents socials.  Especial atenció als col· lectius en 
situació de risc i/o dificultats, ja siguin famílies, individus o zones de convivència.  

Cada un dels 4 serveis que s’especifiquen anirà dirigit als col· lectius que defineixen 
concretament. 

El servei es desenvoluparà a tot el terme municipal de Manacor. 

Tenint en compte l’extensió del territori  i la complexitat de la intervenció així com es 
detalla en el desenvolupament de cada tasca els perfils i nombre de professionals,  per a 
dur a terme el servei són:  

• 1 Llicenciat/da en Psicologia, Psicopedagogia o Pedagogia amb experiència 
demostrable en conducció de grups (mínim 50 hores) a jornada sencera. 

• 4 Diplomats/Graduats en Educació social o l’habilitació pel supòsit b) de la 
disposició transitòria tercera de la Llei 8/2002, de 26 de setembre, de creació del 
Col· legi d’educadores i educadors socials de les Illes Balears, a jornada sencera. 

• 1 diplomat/da o llicenciat/da de la branca social o d’humanitats i amb 
experiència acreditada en la conducció de grups d’ensenyament de llengües 
durant 200 hores i amb el certificat C2 de català, a jornada sencera 

• 1 auxiliar administratiu/administrativa a mitja jornada per desenvolupar el servei 
administratiu.  

3.3. Organització del servei 

Responsabilitat municipal 

1. El/la delegat/da de Serveis Socials podrà convocar a l'empresa a les reunions que 
consideri necessàries. 

2. La titularitat del servei és de l'Ajuntament, tota la informació que es generi a 
partir de la contractació serà propietat del mateix.  

Responsabilitat de l'empresa 

1. La prestació del servei no podrà ser alterada. Si es produeix qualque baixa, 
l'empresa adjudicatària haurà de substituir el professional. 

2. L'empresa adjudicatària serà la responsable de la relació laboral amb els 
treballadors; l’Ajuntament en cap cas subrogarà la mateixa. 

3. L'adjudicatari assumeix la responsabilitat civil i les obligacions fiscals que es 
derivin del compliment o incompliment d'aquest contracte. A aquest efecte haurà 
de contractar una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i d'accident.  

4. L'entitat adjudicatària es compromet a prestar el servei de forma permanent, 
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garantint al màxim l'estabilitat de l'equip en el període de durada de contracte i 
haurà de garantir baixes de forma ràpida i àgil. 

5. Es presentarà una memòria anual del servei i els informes parcials i/o memòries 
de projectes que es considerin oportuns. 

6. Es mantindrà una comunicació eficaç i continuada amb el responsable tècnic de 
l’Ajuntament. 

7. La supervisió, formació i suport de la tasca dels professionals que garanteixi 
l’adequació de les intervencions professionals als requeriments dels serveis.  

8. Difondre i publicitar les accions i projectes i han d’incorporar el logotip de 
l’Ajuntament de Manacor. 

 

Compliment en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal 

En cas que per les taques descrites en aquest plec, es tengui accés a dades personals 
s’aplicarà el següent: 

El servei tècnic extern (empresa o persona física) tendrà accés a les dades existents en 
els sistemes de l'Ajuntament, sempre per a procedir a realitzar les tasques descrites en 
aquest plec. 

No obstant això, l'accés a les dades no es considerarà comunicació de dades d'acord amb 
l'art. 12 de la LOPD 15/1999, ja que dit accés, i el corresponent tractament és necessari 
per a realitzar la prestació del servei. 

Per això, i als afectes de la normativa de protecció de dades, l’empresa serà considerada 
encarregada del tractament  de  dades, conforme l'art. 20 del RD 1720/2007, de 21 de 
desembre,  que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999,  
de protecció de dades de caràcter personal, i d'acord amb allò que s'ha exposat en aquest 
article  s'estableix  expressament que l'empresa únicament tractarà les dades d'acord 
amb les instruccions que es donen des de l'Ajuntament, que no les aplicarà o utilitzarà 
amb fi diferent del que figura en la prestació dels serveis, ni les comunicarà a altres  
persones o empreses. 

L’empresa es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives de seguretat a 
què es refereix l'art. 9 LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, i les previstes al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. 

Una vegada complida la prestació del servei, i en quan a la conservació de les dades per 
l'encarregat del tractament s'haurà de complir el que preveu l'article 22 del RD 
1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. 

Així mateix s'haurà de complir, quant a la transferència internacional de dades, el que 
preveu el Títol VI, del RD 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter 
personal. 

 

4. DURADA DEL SERVEI 

La durada del servei serà de 1 any a comptar des de la data de formalització del 
contracte, la qual es preveu pel dia 22 d’octubre de 2017. Es podrà prorrogar per una 
altre anualitat, per mutu acord de les parts de forma expressa abans de la seva 
finalització sense que pugui excedir incloses les pròrrogues de dos anys. 
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Manacor, 19 de setembre de 2017 

La treballadora social amb funcions de coordinació 

 

Laura Fernández Manzano 


