
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE SUPORT ALS SERVEIS 
SOCIALS COMUNITARIS BÀSICS DE L’AJUNTAMENT DE FELANITX 
 

 
1. Objecte 
L'objecte d'aquest contracte és la prestació del servei de suport als serveis socials 
comunitaris bàsics de l’ajuntament de Felanitx, destinat a desenvolupar actuacions de 
treball social individual, grupal i comunitari per prevenir els processos d'inadaptació, 
immigrants i minories ètniques, discriminació i marginació social de la infància, 
joventut i les seves famílies, afavorint la promoció de les persones que dins aquests 
col.lectius presenten més dificultats socials, així mateix donar informació, orientació i 
assesorament en temes de serveis socials i atendre qualsevol demanda de tipus social. 
 
2. Personal 
D'acord amb la Llei 4/2009, d’11 de juny de serveis socials de les Illes Balears, article 
14, on es defineixen les funcions dels serveis socials comunitaris; i el Decret 48/2011, 
de 13 de maig, pel qual es regulen els principis generals i les directius de coordinació 
dels serveis socials comunitaris bàsics, article 10 on s'estipulen les ràtios de 
professionals dels serveis socials comunitàris bàsics, el personal necessari per cobrir 
aquest servei és de dos/dues Diplomats/des en Treball Social, un/a Diplomat/da en 
Educació Social i un/a Auxiliar Informador/a. 
 
3. Funcions 
Les funcions del servei són: 
a) Detectar les situacions de risc i de necessitat personal, familiar i comunitària en llur 
àmbit territorial. 

 
b) Valorar les situacions de necessitat i fer-ne el diagnòstic social, des d’una 
perspectiva interdisciplinar, que es fa a petició de la persona usuària, del seu entorn 
familiar, de convivència o social o a petició d’altres serveis de la xarxa pública de 
serveis socials. 

 
c) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i 
els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 
 
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. 
 
f) Intervenir en els nuclis familiars o de convivència en situació de necessitat social, 
especialment si hi ha menors. 
 
g) Proposar i establir el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció 
de l’autonomia personal, excepte en les situacions en què la persona estigui 
ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers 
casos, l’han d’elaborar els serveis de treball social del centre de la xarxa pública. 
 



h) Revisar el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de 
l’autonomia personal, quan correspongui. 
 
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. 
 
k) Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de 
convivència, en coordinació amb els serveis sanitaris a domicili. 
 
l) Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents. 
m) Orientar l’accés als serveis socials especialitzats, especialment els d’atenció diürna, 
tecnològica i residencial. 
 
n) Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa. 
 
o) Gestionar prestacions d’urgència social. 
 
p) Aplicar protocols de detecció, prevenció i atenció davant maltractaments a 
persones dels col·lectius més vulnerables. 
 
q) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i les 
altres que li siguin atribuïdes. 
 
r) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals 
dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les 
que actuen en l’àmbit dels serveis socials. 
 
4. Normativa 
En l'execució del contracte s'ha de respectar la Llei 4/2009, d’11 de juny de serveis 
socials de les Illes Balears i el Decret 48/2011, de 13 de maig, pel qual es regulen els 
principis generals i les directius de coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics. 
En concret la titulació necessària per desenvolupar les funcions de Treballadora Social 
i Educadora Social. El personal que ha de desenvolupar el projecte ha d'estar en 
possessió de la titulació corresponent en el moment d'iniciar el contracte. 
 
Per altra banda, el personal que ha de desenvolupar el projecte no pot figurar al 
Registre central de delinqüents sexuals. Segons l’article 13.5 de la Llei orgànica 
1/1996, de protecció jurídica del menor, i d'acord amb la redacció donada per la Llei 
26/2015, de 28 de juliol, és obligatori que les persones que treballen habitualment 
amb menors no figurin en el Registre central de delinqüents sexuals. 
 
5. Organització del servei 
L’organització del servei s'ha de concretar de la següent forma: 
- UTS Portocolom: Un/a Treballador/a Social, un/a Educador/a Social i 50% de jornada 
de l’Auxiliar Informador/a. 



- Suport UTS Felanitx: Un/a Treballador/a Social i 50% de jornada de l’Auxiliar 
Informador/a. 
 
6. Altres obligacions de l'adjudicatari 
–  L'entitat adjudicatària ha de proporcionar un smartphone a cada treballador/a 
amb connexió a internet i tarifa de dades per poder desenvolupar la tasca de forma 
connectada als altres professionals dels Serveis Socials de l’Ajuntament. 
–  El personal del Servei ha de disposar de vehicle i pressupost suficient per 
poder-se desplaçar als diferents nuclis del municipi. 
 


