PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX EL CONTRACTE PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI A L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES, QUE INCORPORA LA
PERSPECTIVA DE GÈNERE, PER ORIENTAR I ASSESSORAR PSICOLÒGICAMENT LES
DONES DE CATALUNYA, ESPECIALMENT PER AQUELLES QUE ES TROBEN EN
SITUACIONS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA, EXPEDIENT ICD-2021-2.

A. OBJECTE DEL CONTRACTE I ÀMBIT D’ACTUACIÓ
L’objecte del contracte consisteix en la prestació del servei a l’Institut Català de les Dones
(ICD), que incorpora la perspectiva de gènere, per orientar i assessorar psicològicament les
dones de Catalunya, especialment per aquelles que es troben en situacions de violència
masclista així com recopilar-ne dades estadístiques.
L’àmbit territorial de desenvolupament del servei és a tot Catalunya.
B. FINALITAT A SATISFER AMB LA CONTRACTACIÓ
De conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 11/1989, del 10 de juliol, de creació
de l'Institut Català de la Dona : “Correspon a l'Institut Català de les Dones: a) Garantir, en
col·laboració amb els departaments afectats, la prestació de serveis específics a favor de les
dones.”
D’aquesta manera, les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones (ICD) a
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre ofereixen informació i orientació sobre
serveis i recursos per a les dones de qualsevol matèria, com ara salut, treball, habitatge,
separacions i pensions o violència masclista. Es facilita la informació o es deriva cap a les
entitats i organismes que en són responsables.
Així mateix, aquestes seus i oficines d’informació ofereixen assessorament i atenció
psicològica i jurídica gratuïta a dones d’arreu de Catalunya, donant compliment a les funcions
establertes per llei de promoció de la igualtat de drets i de la prestació de serveis.
C. DURADA DEL CONTRACTE
La durada del servei és de d’1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2021, prorrogable 1
any més, d’acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars.

D. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
El servei consisteix en donar suport psicològic per mitjà de persones professionals de la
psicologia a les dones de Catalunya, especialment aquelles que es troben en situacions de
violència masclista, d’acord amb la definició de violència masclista definida en la Llei 5/2008,
de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
El servei ha de recollir i recopilar les dades estadístiques.
El servei ha de comptar, com a mínim, amb una persona professional de la Psicologia a:
a) Barcelona, Plaça de Pere Coromines, 1, o bé al lloc que designi l’ICD.
b) Girona, Plaça de Pompeu Fabra, 1, o bé al lloc que designi l’Institut.
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c) Lleida, Lluís Companys, 1, entresòl, o bé al lloc que designi l’Institut.
d) Tarragona, Carrer Sant Francesc, 3, o bé al lloc que designi l’Institut.
e) Terres de l’Ebre, Tortosa, Carrer Montcada 23, o bé al lloc que designi l’Institut.
El servei s’ha d’oferir d’una manera coordinada amb 60 hores setmanals durant tot els mesos
de l’any. Les hores assignades s’han de distribuir en horari de matí i tarda, d’acord amb la
conveniència de cada seu. De manera particular a la seu de Barcelona s’assegurarà la
prestació del servei dues tardes cada setmana en horari de 15 a 19hores.
Per tot l’exposat, el contracte s’estructura en els LOTS següents:
Lot 1: Servei psicològic a Barcelona, 30 hores setmanals.
Lot 2: Servei psicològic a Tarragona, 6 hores setmanals.
Lot 3: Servei psicològic a Lleida, 12 hores setmanals.
Lot 4: Servei psicològic a Girona, 6 hores setmanals.
Lot 5: Servei psicològic a Terres de l’Ebre, 6 hores setmanals.

E. CONDICIONS ECONÒMIQUES: IMPORT DE LICITACIÓ
LOTS

Hores
setmanals

Hores anuals Preu hora
(52 setmanes) licitació

Pressupost de
licitació, sense IVA

Lot 1: Servei psicològic a Barcelona.

30

1560

38,24 €

59.654,40 €

Lot 2: Servei psicològic a Tarragona.

6

312

38,24 €

11.930,88 €

Lot 3: Servei psicològic a Lleida.

12

624

38,24 €

23.861,76 €

Lot 4: Servei psicològic a Girona.

6

312

38,24 €

11.930,88 €

Lot 5: Servei psicològic a Terres de
l’Ebre.

6

312

38,24 €

11.930,88 €
119.308,80 €

F. PROPOSTA TÈCNICA DE LA PERSONA LICITADORA
L’empresa licitadora ha de presentar un projecte detallat del servei, que contindrà com
a mínim:
-

Les funcions bàsiques del servei.
L’organització del servei.
La formació i el reciclatge del personal del servei.(*)
Els idiomes amb els quals es comprometen a atendre, com a mínim, català i castellà.
La diagnosi i el coneixement dels recursos de cada territori, tant la xarxa publica com
la privada.
La metodologia d’avaluació
El sistema avaluatiu ante, in itinere i post del servei amb indicadors quantitatius i
qualitatius que permetin avaluar els resultats.

(*) Respecte la formació prèvia i d’actualització durant la prestació del contracte
requerida pel personal de l’empresa que executa el servei per desenvolupar aquest
servei objecte del contracte, cal tenir en compte el següent:
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L’empresa licitadora ha de presentar amb la proposta tècnica, el Pla de formació previst per
l’any 2021, amb la finalitat de poder constatar l’efectiva realització de la formació i reciclatge i
que per part del personal adscrit compta en tot moment amb la preparació adient. Amb aquest
objectiu l’empresa contractista haurà de presentar al mes de desembre la documentació
acreditativa dels cursos efectuats. Cas que s’acordi la pròrroga del contracte prevista a
l’apartat D.1. del Quadre de característiques, el Pla de formació per l’any 2022 es presentaria
abans de finalitzar el contracte inicial, amb la Memòria final.
El pla de formació, reciclatge i capacitació ha de contenir com a mínim:
-

Elements de detecció i comprensió de la violència masclista en totes les seves
manifestacions.
Cicle de la violència masclista
Formes i àmbits de la violència masclista i el seu abordatge psicològic.
Recursos econòmics, assistencials, jurídics i sanitaris per a víctimes de violència
masclista. Xarxa d’Atenció i Recuperació integral per a les dones i directori de
Recursos de l’ICD.
Agressions sexuals i violències sexuals
Regulació jurídica de la violència masclista, en els àmbits: civil, penal, processal i
laboral
Atenció psicològica i drets de dones en situacions específiques (discapacitades,
prostituïdes, LGBTI, noies adolescents en situació de violència masclista).
Cura de les professionals

Les empreses licitadores mitjançant una declaració responsable de mitjans personals
acreditaran la disposició de les titulacions pertinents i una experiència mínima relativa a
l’exercici de la professió.
G. CONCRECIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL SERVEI
La persona o empresa contractista està expressament obligada durant la vigència del
contracte a efectuar les prestacions de la manera següent:
1. Atendre presencial o telefònicament els casos que des de l’Institut Català de les Dones
es derivin per considerar que poden requerir l’assistència d’una persona professional de
la psicologia.
2. Crear i dinamitzar grups d'usuàries, si s’escau, sobre assertivitat, autoestima, ajuda
mútua, etc.
3. Obrir i mantenir un expedient obert per cada una de les dones ateses per tal de
possibilitar el seguiment dels casos.
4. Oferir suport tècnic en matèria de psicologia al personal de les Oficines d’Informació de
l’ICD, d’acord amb els idiomes especificats amb els quals es comprometen a atendre.
5. Informar de les dades de les atencions realitzades i les característiques d’aquestes
atencions mitjançant el programa de seguiment i recollida de dades que utilitza l’Institut
Català de les Dones a les Oficines d’Informació i Atenció a les Dones.
6. Presentar en suport digital una memòria anual en finalitzar l’execució del contracte i una
parcial als sis mesos de l’inici del contracte amb la valoració del servei. Ambdues
memòries (*) han de contenir:
a. Memòria d’avaluació del projecte presentat per l’empresa contractista
b. Memòria explicativa del servei psicològic i de la metodologia d’intervenció utilitzada
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c. Anàlisi quantitatiu de les dades que s’han recollit a través de l’aplicatiu informàtic
de seguiment i recollida de dades que utilitza l’Institut Català de les Dones a les
Oficines d’Informació i Atenció a les Dones.
d. Anàlisi explicatiu i qualitatiu d’aquestes dades
(*) Les memòries ja sigui la semestral com l’anual han d’anar acompanyades de les dades en format
Excel.

Cal fer especial menció que la persona o empresa contractista està expressament obligada
durant la vigència del contracte a efectuar les prestacions de la manera següent:
-

Pel que fa a la persona professional que presti el servei

En aquest sentit l’empresa o persona contractista haurà de proposar les persones destinades
a desenvolupar el servei. L’Institut Català de les Dones no intervindrà en la selecció del
personal que la persona o empresa contractista assigni per la correcte execució del servei,
però sí que comprovarà que les persones compleixin els requisits necessaris per el seu
correcte compliment.
Per tant la persona o empresa contractista haurà de canviar el personal a petició de l’Institut
Català de les Dones si, al seu judici, no s’adapta al lloc de treball, no assumeix les condicions
mínimes necessàries per prestar el tipus de servei que es demana o bé no fa la tasca de forma
correcta. Així doncs, l’Institut Català de les Dones podrà sol·licitar a la persona o empresa
contractista, de forma justificada, un canvi del personal que presta el servei, l’empresa
contractista haurà d’acceptar el canvi i substituir la persona en un màxim de 15 dies. Qualsevol
modificació de les persones que ocupin aquests llocs hauran de ser informades a l’Institut
Català de les Dones.
La persona que presti el servei a cada seu serà sempre la mateixa. En el cas que s’hagi de
fer alguna substitució, caldrà l’autorització prèvia de l’Institut Català de les Dones. L’empresa
contractista garantirà que, en un màxim de 3 hores des de l’avís, el servei estarà atès davant
baixes, indisposicions o qualsevol altra incidència del personal habitual del servei. La persona
que substitueix la titular haurà d’estar formada i disposar d’experiència d’acord amb les
necessitats de l’Institut Català de les Dones.
La persona o empresa contractista haurà de pactar l’horari de l’atenció psicològica amb
l’Institut Català de les Dones per tal que aquest s’adapti a les necessitats de les dones i es
pugui oferir el servei de la forma més òptima possible.
L’empresa contractista resta obligada a presentar, amb suficient antelació, una proposta de
calendari de les vacances (estiu, Nadal, Setmana Santa, dies personals...) garantint sempre
la continuïtat del Servei, i l’ICD haurà d’aprovar la seva idoneïtat. Pel que fa a les vacances
d’estiu s’intentarà que es gaudeixin, prioritàriament, entre els mesos de juliol i agost
Tot el personal que executi el contracte dependrà únicament de la persona o empresa
contractista a tots els efectes, sense que entre l’Institut Català de les Dones existeixi cap vincle
de dependència funcional ni laboral. Per altra banda aquest personal s’haurà d’identificar
degudament com a treballador/a de l’empresa o entitat per la qual presta els serveis.
-

Pel que fa a la formació prèvia i d’actualització durant la prestació del contracte
requerida pel personal que executa el servei:

L’empresa contractista és responsable d’assegurar i acreditar que les persones que
executaran el present contracte disposen de la formació prèvia que s’ajusta als criteris
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d’execució d’aquest servei, i en concret als àmbits de formació que es descriuen en
aquest apartat. Igualment és responsable del reciclatge del personal del servei, tenint en
compte el marc conceptual de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista i de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i
homes, i els models d’intervenció del Protocol Marc per una intervenció coordinada contra la
violència masclista, així com altres plans i protocols impulsats per l’Institut Català de les
Dones. Per aquest motiu l’empresa contractista ha d’establir un pla de formació, capacitació i
reciclatge permanent del personal professional que atén el servei, d’acord amb les necessitats
que sorgeixin durant la seva execució així com les novetats aplicables al servei d’intervenció.
El pla de formació, reciclatge i capacitació ha de contenir com a mínim:
-

Elements de detecció i comprensió de la violència masclista en totes les seves
manifestacions.
Cicle de la violència masclista
Formes i àmbits de la violència masclista i el seu abordatge psicològic.
Recursos econòmics, assistencials, jurídics i sanitaris per a víctimes de violència
masclista. Xarxa d’Atenció i Recuperació integral per a les dones i directori de
Recursos de l’ICD.
Agressions sexuals i violències sexuals
Regulació jurídica de la violència masclista, en els àmbits: civil, penal, processal i
laboral
Atenció psicològica i drets de dones en situacions específiques (discapacitades,
prostituïdes, LGBTI, noies adolescents en situació de violència masclista).
Cura de les professionals

En cas que s’acordi la pròrroga del contracte prevista a l’apartat D.1. del Quadre de
característiques, el Pla de formació per l’any 2022 es presentaria abans de finalitzar el
contracte inicial, amb la Memòria final. Amb aquest objectiu l’empresa contractista haurà de
presentar al mes de desembre de 2021 la documentació acreditativa dels cursos efectuats.
-

Pel que fa a la emissió d’informes:

A sol·licitud de les persones ateses en el servei d’assessorament psicològic o en cas de
peticions d’ofici d’organismes o autoritats públiques, les persones professionals de la
psicologia, podran emetre informes d’identificació de la situació de violència masclista a
efectes de poder certificar l’existència d’indicis d’haver patit o estar en risc de violència
masclista, d’acord amb l’article 33.2f) de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret a les dones a
eradicar la violència masclista. Els informes no s’emetran amb la capçalera de l’ICD, sinó amb
la capçalera de l’empresa contractista i signatura de la persona professional que l’emeti, o
sense capçalera, si s’escau, però amb la signatura esmentada.
Aquests informes no es lliuraran directament a les persones interessades sinó que
s’adreçaran a la coordinadora territorial, que procedirà a donar-los curs. La coordinadora
territorial serà qui signarà i adreçarà la comunicació i l’informe a la persona física sol·licitant,
en aquest cas, en el informe si que constarà el logotip de l’ICD.
-

Pel que fa a la coordinació:

Les psicòlogues dels diferents serveis han de mantenir les reunions periòdiques de
coordinació que estableixi l’Institut Català de les Dones, per tal de revisar el funcionament del
servei i les possibles dificultats o incidents que sorgeixen. També s’hauran de coordinar amb
el servei d’assessorament jurídic que hi presta servei.
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H. PRERROGATIVES DE L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES (DEPARTAMENT DE LA
PRESIDÈNCIA)
Correspon a l’Institut Català de les Dones la prerrogativa d’exercir la inspecció de l’objecte de
la contractació, controlant i avaluant de forma permanent la correcta realització de l’objecte
del contracte. Així mateix, l’Institut Català de les Dones, en el supòsit que la persona o
empresa contractista incorri en actes o omissions que pugui interrompre el normal
funcionament del contracte, podrà exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per a
restablir el bon ordre en l’execució d’allò pactat, sens perjudici del que estableix la legislació
de contractes de les administracions públiques i altra normativa vigent.
I. PAGAMENT A LA PERSONA O EMPRESA CONTRACTISTA
La persona o empresa contractista trametrà mensualment la facturació del servei objecte
d’aquest contracte per mesos vençuts al Servei Economicoadministratiu de l’Institut Català de
les Dones, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del règim comptable de factures del sector públic.
El Servei esmentat, un cop comprovada i conformada la factura, li donarà el tràmit
reglamentari establert per tal que es pugui efectuar el pagament corresponent.
J. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D’acord amb la disposició addicional 25 LCSP, l’empresa contractista té la consideració
d’encarregat de tractament, en els termes de l’article 28 del RGPD i té l’obligació de sotmetre’s
en tot cas a la normativa nacional i de la Unió europea en matèria de protecció de dades,
sense perjudici del que estableix l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 202.
A aquests efectes, les empreses contractistes i l’ICD signaran un acord d’encàrrec de
tractament corresponent en relació amb els tractaments i finalitats esmentats a l’apartat Q del
QC, d’acord a la clàusula 21.4 del Plec de clàusules administratives.
L’activitat de tractament és l’Oficina d’informació de l’Institut Català de les Dones i les finalitats
per les quals se cedeixen les dades són:
•
•
•
•

Obrir i mantenir un expedient per cada una de les dones ateses per tal de possibilitar
el seguiment dels casos.
Valorar la situació de la dona i en casos de violència masclista valoració del risc.
Derivar a recursos de la xarxa d'Atenció a dones en situació de violència masclista.
Analitzar de manera quantitativa i qualitativa les dades i la posterior valoració global del
servei.

Els servei d’atenció i assessorament psicològic es prestarà des de les oficines de les diferents
seus de l’Institut Català de les Dones al territori i els servidors que s’utilitzaran seran els de la
oficina i estaran ubicats en les dependències de l’ICD.
Les dades personals a les que s’accedeix són les següents:
Categoria de dades

Detall de dades

Dades de caràcter identificatiu

• Adreça postal o electrònica
• Telèfon
• Nom i cognoms
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Circumstàncies socials

• Origen racial o ètnic
• Salut mèdica o mental
• Vida Sexual
• Condemnes o infraccions penals
• Discapacitats físiques o intel·lectuals
• Estat civil
• Dades familiars
• Data de naixement
• Lloc de naixement
• Edat
• Sexe
• Nacionalitat
• Allotjament o habitatge

Detalls d'ocupació professional

• Llocs de treball

Dades acadèmiques i professionals

• Formació i titulacions

Econòmiques, financeres i d'assegurances

• Ingressos i rendes
• Subsidis, beneficis

Categories especials de dades

Característiques personals

Es fa atenció a la unitat familiar, nombre de fills/filles, àmbit de la intervenció: laboral, familiar,
civil, estrangeria, penal i la situació de violència (àmbit de la violència, formes de la violència,
historial en relació a la violència i dades del maltractador).
L’article 78 de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista preveu la
possibilitat de la cessió de dades entre administracions públiques sense requerir el
consentiment de la persona titular sempre que es justifiqui que és per a la gestió adequada
dels serveis de la Xarxa d’atenció i recuperació integral. A més, el mateix article especifica
que les dades que se cedeixen hauran de ser només les necessàries en cada cas. La cessió
de dades dins de la xarxa queda justificada sempre i quan l’objectiu i la finalitat sigui:




Garantir la protecció de la dona, infants o adolescent
Facilitar l’accés als drets d’atenció i recuperació
Millorar o mantenir la qualitat de la intervenció
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