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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
DEL CONTRACTE DE SERVEIS:
SERVEI D’ATENCIÓ JURÍDICA PEL SIAD OSONA

1.- OBJECTE DEL PLEC
Aquest plec té per objecte regular el servei d’atenció jurídica del servei d’informació i atenció
a les dones (SIAD OSONA), destinat a tota la població d’Osona, excepte la resident a
Manlleu.
2.- JUSTIFICACIÓ
La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, en el seu
preàmbul estableix que la complexitat de les estratègies necessàries en la lluita contra la
violència masclista requereix establir mecanismes de col·laboració i cooperació entre les
distintes administracions públiques implicades, i també fomentar la participació i la
col·laboració de les entitats i organitzacions socials, en especial els consells i associacions
de dones.
La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, en la
seva disposició addicional primera estableix que el Govern ha de dotar els ens locals d’un
fons econòmic específic anual que es distribuirà d’acord amb criteris objectius, que s’han
d’acordar bianualment amb les entitats interessades i que s’han de basar en el nombre
d’habitants, el principi d’equilibri territorial i el de capacitat pressupostària, i han de tenir en
compte les característiques de la població i les necessitats de les dones, per a obtenir
l’efectivitat dels drets que aquesta llei estableix.
El Consell Comarcal d’Osona, com a administració responsable de l’Àrea Bàsica de Serveis
Socials “resta d’ Osona” vol avançar en la prestació de serveis en els ajuntaments de l’ Àrea
col·laborant en el desenvolupament del sistema català de serveis socials en el marc d’una
corresponsabilització pública i interadministrativa i per això es prop actuar junt amb les altres
administracions del territori per un pla d’actuació.
El Consell Comarcal d’Osona, com a administració responsable de l’Àrea Bàsica de Serveis
Socials “resta d’ Osona” vol avançar en la prestació de serveis en els ajuntaments de l’Àrea
col·laborant en el desenvolupament del sistema català de serveis socials en el marc d’una
corresponsabilització pública i interadministrativa i, per això, es vol actuar junt amb les altres
administracions del territori per un pla d’actuació.
A la comarca d’Osona, com a tot el territori, no s’escapa de la problemàtica de la violència
masclista. El Consell Comarcal d’Osona, dins el marc del Protocol addicional de concreció
per al 2013 del Contracte programa per a la coordinació i la col·laboració entre el
Departament de Benestar Social i Família i el Consell comarcal d'Osona, en matèria de
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, subscrit
l’any 2013, en la fitxa 28 hi ha previst el servei d’Informació i Atenció a les Dones, a partir
d’ara SIAD.
És en el marc del Contracte Programa esmentat, es pretén avançar amb la prestació del
serveis del SIAD i en les polítiques de dona, en especial incidència a totes aquelles que
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estiguin patint qualsevol tipus de maltractaments i necessitin assessorament jurídic.
A la comarca d’Osona com a tot el territori no s’escapa del problemàtica de la violència
masclista.
El Consell Comarcal d’Osona i Ajuntament de Vic , les dues Àrees Bàsiques de Serveis
Socials que per prestar els serveis del SIAD, en data 12 de novembre de 2013 van signar un
conveni de col·laboració en que el seu pacte cinquè, estableix que el Consell Comarcal es
farà càrrec d’una part del servei d’atenció jurídica.
3.- DEFINICIÓ DE LES FUNCIONS I PLA DE TREBALL
Servei assessorament jurídic
Abast del servei: Àmbit d’actuació d’aquest servei és l’Àrea Bàsica de Serveis Socials
d’Osona que agrupa tots els municipis d’Osona excepte Manlleu i una població aproximada
de 135.000 habitants, de la qual 67.556 són dones.
Recursos:
a) Infraestructura: Els espais del SIAD Osona - Vic Dones. Carrer de la Llotja, 1, 2a. planta
de Vic.
b) Recursos personals: 1 llicenciat/da en Dret, col·legiat en un Col·legi d’Advocats,
preferentment el de Vic, i format/da en l’àmbit de la violència masclista.
Funcions: Assessorament jurídic en qüestions relacionades amb el dret de família,
habitatge, penal, entre d’altres, a dones que estan en situació de violència masclista o en
risc de patir-ne i conducció de grups i tallers de caire preventiu. També haurà de preveure
les derivacions necessàries a altres serveis.
També haurà d’atendre les peticions dels treballadors socials i educadors de la comarca en
aspectes legals de la intervenció que porten a terme.
4. RECURSOS A APORTAR PEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
El servei es prestarà a les dependències del SIAD Osona els dimecres el matí de 9 a 12h
Segons agenda es poden donar intervencions altres dies de la setmana.
Els serveis d’assessorament també es poden donar en qualsevol dels municipis que formen
part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials d’Osona.
En cas que les sessions, xerrades a grups que es donin en els municipis de la comarca el
cost del desplaçament queda inclòs en el pressupost.
El Consell Comarcal d’Osona li facilitarà un lloc de treball amb ordinador, connexió Internet,
el programa de gestió, una adreça de correu electrònic i accés a tot el material que disposa
el SIAD Osona- Vic Dones.
5. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
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a) Estar en possessió de la llicenciatura en Dret i col·legiat en un Col·legi d’Advocats,
preferentment el de Vic, i formació específica en l’aplicació de la perspectiva de gènere en
l’atenció, la detecció de situacions de violència masclista i l’avaluació de la necessitat
d’atenció especialitzada continuada per al procés de recuperació de les usuàries que es
trobin en aquestes situacions.
b) L’adjudicatari haurà d’acreditar la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social, o en
el seu cas, estar col.legiat, si aquest requisit supleix l’afiliació i alta a la Seguretat Social.
c) L’adjudicatari es compromet a respectar les directrius que marqui el Consell Comarcal
d’Osona i a portar a terme la prestació objecte del contracte amb la deguda diligència i
professionalitat.
d) Correspon al Consell Comarcal d’Osona la titularitat de la documentació (escrita o
efectuada per qualsevol altre mitjà: audiovisual, ...) derivada de la prestació del servei o la
que resulti de l’elaboració d’informes, estudis o qualsevol altre tipus de contingut, adreçada a
qualsevol destinatari individual o col·lectiu, públic o privat, que l’adjudicatari elabori en
qualsevol fase de desenvolupament del servei i es derivi de la gestió tècnica del contracte.
e) Presentar els informes, memòries anuals o altra documentació que la Comissió tècnica
estimi pertinent.
f) Comunicar a la comissió tècnica qualsevol incidència que pugui lesionar, perjudicar o
entorpir el funcionament de les actuacions previstes.
g) Participar a les formacions que s’organitzin des del SIAD Osona- VIC Dones
La comissió tècnica del SIAD OSONA –VIC DONES supervisarà el programa de treball
previst així com el seu seguiment i avaluació final.
6. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Els aspectes econòmics i tècnics que serveixen de base per a l’adjudicació del present
concurs, hauran de ser degudament justificats seran:
a) Millora en el preu: Fins a 12 punts.
Les ofertes econòmiques es puntuaran en base al següent criteri:
Puntuació= Puntuació màxima x [1 – (P – Pmin)/Pmin]
P és l’import de l’oferta i Pmin és l’import de l’oferta més baixa.
Es podrà considerar una oferta com a anormal o desproporcionada , d’acord amb allò que
estableix l’article 152 del Text Refós de la Llei de Contractes de l’administració pública, quan
aquella sigui inferior en un 10% o més a la mitjana aritmètica de les tarifes ofertades.
b) Per l’experiència en serveis efectuats similars a l’objecte del contracte: Fins a 10 punts.

Edifici El Sucre
Carrer de l’Hist. Ramon d'Abadal i de Vinyals
núm. 5, 3a. planta. 08500 Vic
Tel. 93 883 22 12. Fax 93 889 56 32
a/e: informa@ccosona.cat
web: www.ccosona.cat

Per serveis similars als que es contracten prestats en qualsevol entitat local, que derivin d’un
contracte de serveis, de relació laboral o funcionarial en altres ajuntament o administracions
públiques, es valorarà a raó de 0,60 punts per mes treballat.
c) Aportació d’elements de millora: Fins a 2 punts.
A partir de les activitats i objectius proposats en els plecs, aquells elements que suposin una
millora al projecte, o una ampliació d’activitats, recursos humans, horaris... es valoraran com
a positius.
7. DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte serà de dos anys a comptar a partir de la data de signatura del
contracte, amb una dedicació anual de 202 hores d’atenció, podent-se prorrogar per un any
més, si així ho acorda el Consell Comarcal d’Osona.
8.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ
El preu màxim de la licitació es fixa en la quantitat de 18.584 euros, amb una dedicació de
202 hores/any, més 3.902,64 euros, corresponents al 21% d’IVA.
La retenció de l’IRPF que correspongui s’aplicarà sobre l’esmentada quantitat.
Vic (Osona), 12 de febrer de 2014

