
AREA DE  DE BENESTAR SOCIAL

SERVICIOS SOCIAIS

PREGO  DE  CONDICIÓNS  TÉCNICAS  PARA A REALIZACIÓN  E  EXECUCIÓN  DO 
PROXECTO DE ATENCIÓN FAMILIAR

PRIMEIRO.- OBXETO DO TRABALLO

O proxecto de Atención Familiar ten como obxecto a atención e o coidado dos menores en situación 
de  risco social  e  vai  dirixido  a  aquelas  familias  que  polas  súas  particulares   circunstancias  de 
desestructuración,  falta  de  motivación  ou  conciencia  do  problema,  ou  aparente  ausencia  de 
sintomatoloxía  pero  previsible  risco  para  o  menor,  os  Servizos  Sociais  Municipais  consideran 
preciso un apoio  específico para a prevención e protección social do menor.

SEGUNDO.- OBXETIVOS:

1.- Intervir coas familias para potenciar seus recursos e minimizar os factores de risco.

a) Promover  cambios  nas  familias  para  previr  e  evitar  a  separación  do  neno/nena  do  seu 
entorno familiar.

b) Traballar a permanencia do menor no seu grupo familiar  en aquelas familias con pouca 
motivación, con dificultades de acceso a recursos, e que precisan unha intervención cercana 
ó seu entorno ou dentro do mesmo.

c) Traballar  a  motivación das  familias  a  tratamento  nos  SS.SS.  Municipais,  ou  en  aqueles 
recursos que sexa necesario, acompañando e facilitando a permanencia no mesmo.

d) Traballar a motivación a ingreso en residencia ou acollemento familiar de aqueles menores 
onde  se  valorara  a  necesidade  de  ser  alonxados  do  seu  entorno  familiar,  realizando  a 
intervención posterior que se precise tanto no menor como na súa familia.

2.- Ofrecer un servizo preventivo de atención temprana para evitar o absentismo escolar en nenos e 
adolescentes  facilitando  o  seu  desenvolvemento  psicosocial,  a  través  dunha  intervención 
especializada nas áreas escolar, persoal, social  e familiar.

3.- Contribuír, a un coñecemento mais preciso das situacións socio-familiares dos menores acollidos 
en familia extensa e das estratexias de intervención máis axeitadas para cada caso.

4.- Colaborar co conxunto da rede de servizos de atención á infancia nos aspectos relativos a área de 
intervención familiar.

TERCEIRO.- DETERMINACIÓNS DO PROXECTO

3.1 ÁMBITO
 
O proxecto se enmarcará dentro dos servizos sociais comunitarios/atención primaria do Concello de 
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Pontevedra.

3.2 DESTINATARIOS

O proxecto se dirixe á atención a Menores en situación de risco e as súas familias, detectados nos 
Servizos Sociais Municipais ou por outras instancias  e que se axusten a algunha ou algunhas das 
seguintes circunstancias:

a) Grupos familiares con menores a cargo, desestructurados que precisen intervención psicosocial 
intensiva no seu propio entorno ou apoio previo de motivación ó tratamento psicosocial ou de saúde 
mental, e familias que precisen acompañamento tanto para a incorporación ó tratamento como para 
a continuidade no mesmo.

b) Grupos familiares con menores a cargo, con carencia ou escasa motivación  ou conciencia da 
situación de risco na que se atopan os menores.

c)  Nenos  e  adolescentes  con absentismo escolar  e  problemas  de conduta.  A adolescencia  é  un 
período de notables cambios físicos e psicolóxicos polo que xurden condutas ou situacións que 
poden ser indicativas de problemáticas graves que requiran de unha intervención global, a nivel 
persoal, familiar e social. Neste sentido, habería que diferenciar situacións evolutivas diferentes: 

- Adolescentes de 12 a 15 anos en situación de risco. Aqueles rapaces cuxa situación 
social, familiar e educativa explota coa entrada na adolescencia. Deteriórase aínda 
máis a situación familiar  previa,  pérdese o ritmo nos aprendizaxes escolares e se 
incrementa  o  absentismo  ou  os  problemas  de  relación  có  entorno  escolar  con 
síntomas de oposicionismo, rebelión, illamento...

- Adolescentes de 16 a 18 anos que acabaron o período de escolarización obrigatoria , 
polo que poden acceder á formación ou á inserción laboral o que diminúe o conflito 
aínda que non elimina posibles problemas de relación social.

O equipo profesional traballará cunha poboación aproximada de 40 familias en curso: Nenos/as 
nunha situación de risco, onde a intervención pretende (a través da redución dos factores de risco e 
a potenciación dos factores de protección) que as familias superen os problemas sociofamiliares, e 
se propicie a convivencia do neno na súa familia en condicións de seguridade, protección e afecto, 
evitando no posible a separación do neno, nena ou adolescentes do seu entorno familiar e social. Se 
esta separación fose inevitable, o obxectivo é que se produza da maneira menos traumática posible 
para o neno.

3.3. ACTUACIÓNS

Para cubrir os obxectivos, o contratista desenvolverá os seguintes servizos:

a) Análises e Valoración da situación e problemática psicosocial do Menor e a súa familia para a 
adopción das medidas de intervención familiar ou proposta de outras medidas máis adecuadas ó 
caso: intervención familiar ou proposta de outras medidas de protección alternativas.

b)  Asesoramento e Orientación Familiar: entrevistas individuais e grupais orientadas a transmitir 
estratexias  para mellorar  o funcionamento familiar  e persoal  co obxectivo de xerar cambios na 
conduta,  sentimentos  ou  actitudes  dalgunha das  persoas  e/ou  nas  condicións  de vida  do  grupo 
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familiar  e  para  o  establecemento  dunha  relación  de  uso  normalizado  cós  recursos  sociais, 
comunitarios e clínicos.

c)  Apoio  Psicosocial:  Actuacións  de  inserción  social  da  familia  na  súa  comunidade  social  de 
referencia e coa familia extensa para conseguir unha axeitada integración da familia en redes de 
apoio social.

d) Educación Familiar:  orientado á  adquisición por  parte  das familias,  de habilidades  parentais 
precisas para a adecuada atención e coidado dos nenos. Co obxectivo de conseguir que as familias 
adquiran  habilidades  e  hábitos  axeitados  para  atender  ás  necesidades  físicas,  afectivas  de 
organización familiar e de axeitada resposta ás condutas dos nenos.

e)Terapia Familiar: entrevistas individuais ou grupais centradas nas relacións e nas condutas que 
inflúen nas interaccións entre as persoas con lazos afectivos significativos co obxectivo de entender, 
aliviar e resolver (xerar cambios) os problemas psicolóxicos, relacionais e condutas das persoas 
(inestabilidade emocional,  consumo de alcohol,  asunción de roles familiares positivos,  conflitos 
maritais ou interxeracionais...)

f) Asesoramento Técnico ós Servizos Sociais municipais do concello na atención ós Menores e súas 
familias.

g) Emisión de Informes sociais ou psicosociais das familias obxecto da intervención.

h) Colaboración cos recursos sociais, educativos e sanitarios para a atención integral dos menores.

3.4. PROCESO DE INTERVENCIÓN

As funcións que se realicen de Atención Familiar confírenlle un carácter eminentemente activo 
encamiñado a resolver os problemas dos usuarios e xerar un ambiente familiar que proporcione ós 
nenos  o  necesario  clima  de  seguridade  e  afecto,  posibilitando  un  axeitado  desenvolvemento 
integral.  Para  isto  faise  imprescindible  un  correcto  diagnóstico  da  situación  familiar  e  as 
posibilidades de recuperación da familia, xa que se isto non fose posible traballaríase para propiciar, 
do xeito menos traumático posible, a adopción de medidas dirixidas a separa o neno do seu entorno 
familiar  e  proporcionarlle  outro  contexto  de  convivencia  que  garante  o  seu  desenvolvemento 
integral.

CUARTA.- RELACIÓNS ENTRE A ADMINISTRACION E O CONTRATISTA

1.- O Concello terá, en todo caso, as seguintes potestades en relación á execución do programa:

a) Marca-las directrices de organización e xestión do servizo.
b) Ordena-las modificacións na realización do servizo que o interese público aconselle e que lle 
serán  comunicadas  con  antelación  suficiente  á  entidade  adxudicataria,  así  como  establece-los 
indicadores e requisitos de calidade que terá que cumprir  a  empresa adxudicataria.
c)  Fiscaliza-la  xestión  do  servizo,  inspeccionando  as  tarefas  que  estean  a  desenvolver  para 
comprobar se son acordes coas indicacións dadas, pedir canta información sexa necesaria e dá-las 
ordes oportunas para manter e restablece-la debida calidade da realización do servizo.
d) Dirixir as actividades e controla-lo correcto desenvolvemento das prestacións asinadas a cada 
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usuario/a. O concello será responsable do seguimento e avaliación do servizo.
c)  Facilita-lo inmoble, de titularidade municipal, correndo cos gastos de auga, luz, calefacción e 
teléfono, incluídas as conexións a internet, así como a limpeza e mantemento dos locais

2.-  Serán  obrigas  xerais  do  contratista,  ademais  das  contidas  noutras  cláusulas  deste  prego,  as 
seguintes:

a) Asumir a xestión do servizo con obxectivos claros de ofrecer un servizo de carácter social, que 
require  unha  permanente  disposición  organizativa,  unha  ampla  flexibilidade  e  adaptación  ás 
distintas situacións que poidan xurdir.
b) Cumprir as ordes do concello dadas polo responsable dos servizos sociais.
c) Contar, en todo momento, cos medios materiais e persoais suficientes en número e cualificación 
para atender  o servizo obxecto de contrato,  asumindo todos os custes derivados da relación de 
dependencia do persoal, así como tódalas responsabilidades, tanto na  execución do servizo como 
en materia de persoal, que en ningún caso se considerará como persoal do Concello, acreditándose o 
cumprimento da lexislación e do convenio colectivo laboral de aplicación ó servizo vixente en cada 
momento.
d) Utilizar as instalacións ou espazos, de titularidade municipal que o concello estime necesario 
para o adecuado e correcto funcionamento do programa, sendo por conta da empresa adxudicataria 
a provisión do equipamento informático necesario e o seu mantemento, así como material de oficina 
e de programas informáticos  para o desenvolvemento da actividade.
e) Esixirlles formación técnica ós seus traballadores en materias propias do servizo que deben levar 
a cabo e con tódalas autorizacións que a lexislación esixa ou, nun futuro, poida esixir.
f)  O adxudicatario  e  o  persoal  que  realiza  a  atención deberán  evitar  todo  conflito  persoal  cos 
usuarios e os seus familiares, informando dos posibles incidentes que xurdan de forma inmediata, ó 
técnico  municipal  responsable  do  servizo.  O  concello  de  Pontevedra,  a  través  da  Concellería 
responsable dos servizos sociais, abrirá o correspondente expediente informativo, se procedese.
g)  O  persoal  da  entidade  adxudicataria  deberá  manter  sempre  e  inescusablemente  o  segredo 
profesional en canto o que suceda en cada domicilio.
h)  Daquelas  circunstancias  que  podan  vincularse  a  unha  situación  de  violencia  doméstica  ou 
abandono de menores deberá darselle coñecemento, obrigatoriamente e de inmediato, ó responsable 
municipal ou instancia administrativa competente.
i) O adxudicatario deberá incorporar, se é o caso, en tódolos materiais que se vaian empregar na 
execución do contrato (documentación, publicidade....) o logotipo do concello de Pontevedra.
k)  Prohibirlles  ós  seus   traballadores  aceptar  calquera  tipo  de  gratificación,   doazón  ou 
contraprestación  económica  por  parte  dos  usuarios.  A  empresa  será  responsable  do  seu 
cumprimento, e deberá informar ó Departamento de servizos sociais  de calquera situación desta 
natureza que se produza.
l)  O persoal  da  entidade  adxudicataria,  en ningún caso  poderá  proceder  ó cobramento-nin  con 
autorización expresa- dos haberes, de calquera natureza, do usuario.
ll) Adoptar as medidas necesarias, así como establecer aquelas de contratación laboral que tendan a 
favorece-la permanencia  dos traballadores, para os efectos de garantir a continuidade do servizo e 
evita-la súa rotación.
m) O licitador  non poderá encomenda-la  realización do servizo ó persoal  que teña relación de 
parentesco co usuario deste, ata o 2º grao de afinidade e 3º de consanguinidade.
n)  A empresa  adxudicataria  comprométese  a  comunicar  ós  responsables  municipais  calquera 
incidencia que poda producirse durante a realización do servizo.
ñ)  A  empresa  será  responsable  da  calidade  técnica  dos  servizos  realizados  así  como  das 
consecuencias  que  se deduzan para  o  Concello  ou para  terceiros  das  omisións,  erros,  métodos 
inadecuados ou conclusións incorrectas da execución do contrato. 
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QUINTA.- ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA

A  recepción da demanda realizarana as traballadoras sociais do Concello que unha vez  valorada 
realizarán a proposta da intervención, determinando as características e a asignación das atencións 
oportunas.

Asignado  o  servizo,  deberá  comunicárselle  ó  adxudicatario  -previo  consentimento  expreso  do 
usuario coa finalidade de salvagarda-la súa intimidade- os seguintes aspectos:

• Identificación, domicilio e número de teléfono da familia beneficiaria.
• Informe no que se expresen a información social,  persoal  e familiar,  así  como o 

diagnóstico social, etc., que resulten imprescindibles para a correcta execución do 
servizo.

O adxudicatario unha vez recibida a comunicación de alta realizará un “Plan de Mellora Familiar” 
expresivo dos problemas sociais do beneficiario, os obxectivos que se pretendan acadar, as tarefas e 
funcións que haberá que realizar, o profesional de referencia asinado, así como o número de horas e 
días que se estimen necesarios para execución do plan. O adxudicatario informará mensualmente, a 
través  dunha  “  Folla  de  Seguimento  Individualizado  “,  de  tódalas  actuacións,  avaliacións  e 
incidencias que se produzan respecto a cada beneficiario.

O coordinador ou encargado que nomee o adxudicatario deberá manter unha reunión quincenal co 
co  técnico  municipal  dos  Servizos  Sociais  responsable  do  Programa  para  tratar  todas  aquelas 
cuestións que se considere necesario e para realiza-lo seguimento dos casos atendidos.
Anualmente,  a  empresa  adxudicataria  deberá  presentar  unha  memoria  do  desenvolvemento  do 
servizo.

Para a correcta execución do contrato estimase necesaria a realización dun horario habitual de dez a 
catorce horas e  de dezaseis horas a vinte horas, de luns a venres, aínda que os Servizos Sociais 
poderán  establecer  excepcionalmente  un  horario  distinto  mesmo as  fines  de  semana para  facer 
fronte a determinadas actuacións cando non podan desenvolverse entre semana.

O adxudicatario do servizo deberá face-los mínimos cambios na atención ós usuarios, co fin de 
evitar desorientacións e alteracións no ámbito familiar, vida cotiá e intimidade persoal. Todo isto 
deberase cumprir tendo en conta as obrigas derivadas da relación contractual da empresa co seu 
persoal. Non obstante, sempre que se produza un cambio, tanto do plan de traballo, de horario, 
como de persoal, a entidade adxudicataria deberá comunicalo, coa maior brevidade posible, tanto ós 
técnicos municipais –para que tales modificacións sexan aprobadas-, como ó usuario afectado co fin 
de evitar neglixencias na execución do servizo.

Así mesmo os técnicos municipais, previa fundamentación, poderán esixir o cambio do  persoal 
adscrito a un usuario se se considera necesario para o bo funcionamento do servizo ou cando aquel 
non se adapte ó perfil adecuado ou xurda outra dificultade.

SEXTA.- NOMEAMENTO DE COORDINADOR E PERSOAL DO CONTRATISTA

6.1. Para a execución do contrato, a empresa adxudicataria disporá en todo momento do persoal 
necesario para a execución dos servizos ó seu cargo en virtude da presente adxudicación nos termos 
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contractuais e legalmente establecidos e coa máxime calidade esixible .O equipo de intervención 
estará constituído como mínimo por un educador social, un traballador social e un psicólogo 
con dedicación horaria de xornada completa..
Particularmente,  garantirá:  a  cobertura,  en  todo  momento,  dos  postos  de  traballo  e  as  súas 
correspondentes funcións, ofertadas para a contratación. En consecuencia, o adxudicatario efectuará 
ó seu cargo e inmediatamente as substitucións necesarias do persoal que teña asignado ó servizo, 
por  calquera  causa  que  se  produzan,  de  forma  que   a  execución  do  contrato  quede  sempre 
asegurada.

6.2. Para a  correcta coordinación do servizo, a entidade adxudicataria asignará, como mínimo, un 
coordinador, con titulación académica e experiencia axeitada, que será  o/a responsable do contrato 
e  o  seu  desenvolvemento,  así  como  de  todo  o  persoal  da  empresa   asignado  ó  contrato, 
correspondéndolle ademais as seguintes funcións:

a) Dirixir as funcións do persoal para conseguir un mellor desenvolvemento do servizo.

 b) Coordinarse cos técnicos municipais  responsables da marcha do servizo para lograr un axeitado 
desenvolvemento do contrato. Para tal efecto, deberá acudir ás reunións ás que sexa convocado.

c)  Facilita-los  procesos  de  avaliación  dos  programas  que  corresponda  realizar  ós  técnicos 
municipais.

O coordinador estará permanentemente localizable,  calquera día da semana, con fin de resolver 
cantas incidencias poidan producirse durante o desenvolvemento do servizo.

6.3.  O  persoal  preciso  para  a  execución  do  contrato  dependerá  exclusivamente  da  entidade 
adxudicataria, a cal terá tódolos dereitos e deberes inherentes á súa calidade de empregador respecto 
deste, sendo a Administración contratante de todo allea ás referidas relacións-.  Por conseguinte, en 
ningún caso poderá alegarse dereito ningún polo referido  persoal en relación coa Administración 
contratante nin esixirse a esta responsabilidades de calquera clase, como consecuencia das obrigas 
esixentes entre o adxudicatario e os seus empregados, aínda no suposto de que os despedimentos ou 
medidas  que  a  entidade  adopte  se  baseen  no  incumprimento,  interpretación  ou  resolución  do 
contrato.

6.4.  O  adxudicatario  comprométese  a  retribuír  axeitadamente  o  persoal  destinado  ó  servizo, 
asumindo de  forma directa  e  non trasladable á  Administración contratante  o custo de  calquera 
mellora  nas  condicións  de  traballo  e/ou  nas  súas  retribucións,  xa  sexa  como  consecuencia  de 
convenios colectivos, pactos ou acordos de calquera índole, de xeito que, en ningún caso, poderá 
repercutir as referidas modificacións sobre o importe a facturar polo servizo.

6.5. O adxudicatario queda obrigado, respecto ó persoal destinado ó servizo, ó cumprimento da 
normativa laboral, da seguridade social e de prevención de riscos laborais que se atope vixente en 
cada momento.

6.6. No caso de accidente ou prexuízo de calquera índole, ocorrido ós traballadores con ocasión do 
exercicio dos seus cometidos, o adxudicatario cumprirá o disposto nas normas vixentes, baixo a súa 
responsabilidade, sen que estas alcancen en modo ningún á Administración contratante.
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SÉTIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS

 A empresa adxudicataria e o persoal que empregue obríganse ó cumprimento estrito das normas 
vixentes contidas na Lei Orgánica 15/1999. De Protección de Datos de Carácter Persoal en relación 
cos que coñezan por razón da realización do servizo e, así mesmo, ó respecto profesional.
É de especial aplicación na xestión

OITAVA.- RESPONSABILIDADE CIVIL

En caso de accidente ou de prexuízo de calquera xénero que lles ocorra ós traballadores con ocasión 
do exercicio das súas funcións, o adxudicatario cumprirá co disposto nas normas vixentes baixo a 
súa responsabilidade, sen que esta alcance de ningún xeito ó Concello de Pontevedra.

En caso de accidente ou prexuízo de calquera  xénero que lle ocorra ós /ás usuarios/as atendidos, 
haberá que aterse ó disposto no artigo 97 do Real decreto lexislativo 2/2000, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei de contratos das administracións  públicas e demais normativa de aplicación.

NOVENA.- CRITERIOS DE SELECCIÓN. VALORACIÓN

Os criterios que servirán de base para a adxudicación serán os seguintes, coa puntuación que se 
sinala:
  
I.- A puntuación máxima que poden acadar as propostas presentadas, é de 100 puntos, desgregada 
por conceptos seguintes :

• Condicións económicas : 50 puntos.
• Condicións técnicas: 50 puntos.

 1 Sometidos a xuízo de valor, (sobre B): máximo 50 puntos.-  

 1.1 Calidade  técnica  do  proxecto  presentado. Proxecto  técnico  de  organización  do 
programa.  Valorarase  na  medida  en  que  o  proxecto  técnico  presentado,  a  planificación,  a 
organización e a proposta de execución se adecúe ás directrices destes PPT. Tendo en consideración 
a mellor calidade do programa, a aplicabilidade do plan de traballo, e a consistencia ou fundamento 
técnico . Puntuación máxima 50 puntos. 

 2 Avaliables automaticamente mediante formulas, (sobre C): máximo 50 puntos.-  

 2.1 Pola mellor oferta económica (ata 50 puntos)
Pola mellor oferta económica, entendendo por tal a diminución no custe base de licitación deste 
procedemento: ata un máximo de 50 puntos. 
Serán desestimadas as ofertas que superen o tipo máximo de licitación establecido no prego. 
Entenderase como incursos en presunción de desproporcionalidade aquelas ofertas que se sitúen en 
mais dun 10% por debaixo do tipo máximo de licitación, límite que se fixa de conformidade co 
sinalado polo art.136.2 da LCSP. En estes casos procederase de conformidade co sinalado nos PCA
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DECIMA.- DURACIÓN DO CONTRATO

1. O período de execución do contrato comezará a contar dende o día seguinte á data da sinatura do 
documento público administrativo de formalización da adxudicación, finalizando no prazo de  4 
anos a contar dende dita data.
2. Non obstante o contrato poderá ser prorrogado anualmente ata un tope de outros 2 años, debendo 
quedar aceptada a prórroga de forma expresa polas dúas partes nos dous meses anteriores ao seu 
vencemento.
3. En ningún caso a duración máxima do contrato, incluída a prórroga, excederá de 6 anos.
4. Para valorar a concesión da prórroga o Concello considerará a correcta prestación do servizo 
levada a cabo, a dispoñibilidade orzamentaria, o volume da demanda do programa de intervención 
familiar, a renuncia á prestación de dito servizo ó súa prestación directa, as posibles melloras nos 
prezos u outras condiciones de sacar o servizo a unha nova licitación, e demais circunstancias que 
estime en canto á mellor satisfacción dos intereses xerais.

DÉCIMO PRIMEIRA.- PRECIO BASE DA LICITACIÓN

Tendo en  conta  as  necesidades  de  horas  de prestación  necesarias  para o programa de atención 
familiar, e o número de profesionais necesarios para executalas, a estimación do custe por doce 
meses é de 109.740,00 euros ((dos que 93.000,00 € serán en concepto do gastos de execución e 
16.740,00 corresponde ao 18% de IVE, no seu caso ).

Polo que o presuposto do presente contrato que servirá como base para a contratación ascende á 
contía anual de 93.000,00 euros (sen IVE incluído). Este prezo ten o carácter de máximo anual, e 
comprende todo xénero de gastos, incluídos os da Seguridade Social e cantos tributos graven á 
empresa polo actividade, así como calquera outro gasto necesario para a execución do programa 
(desprazamentos, dietas, equipamento informático, materias, comunicacións e gastos de xestión).

Dada a  duración máxima prevista  do contrato (incluídas  as  prórrogas),  seu  valor  estimado aos 
efectos sinalados na LCSP é de 558.000, 00 €, IVA no incluído.

Pontevedra, 8 de febreiro de 2011
A XEFA DO SECCIÓN DA OFICINA TÉCNICA DE BENESTAR SOCIAL

Vº e prace
A DIRECTORA XERAL DE BENESTAR SOCIAL E EDUCACIÓN
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