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Departament de Justícia
Direcció General
de Serveis Penitenciaris
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
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SERVEI PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PROGRAMA
D’ACOMPANYAMENT EN EL PROCES DE TRANSICIÓ DE LA PRESO A LA
COMUNITAT
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1. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte, en el marc de l’execució penal, és servei per al
desenvolupament d’un programa d’acompanyament intensiu destinat a persones
excarcerades en situació d’especial vulnerabilitat amb la finalitat de què rebin un suport que
faciliti elements de connexió amb la xarxa social comunitària, que proporcioni oportunitats i
orientació a persones que no han pogut ser excarcerades mitjançant els mecanismes de
transició progressiva, com a conseqüència de les seves característiques personals o de
compliment de condemna i amb la finalitat també de minimitzar els factors de risc de
reincidència.
La intervenció s’orienta a persones que no disposen de xarxa sociofamiliar d’acollida, o que
aquesta sigui feble. També es farà intervenció amb la família, depenent del programa
individual de cada usuari.
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2. Característiques del servei
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El programa no s’ha de limitar només a l’acompanyament en el retorn a la comunitat, sinó
que ha d’incorporar elements des del suport psicoemocional a les persones durant aquest
procés ajustant les expectatives personals a la realitat, fins la gestió de les frustracions i
l’afrontament a les noves situacions a les que fer front un cop la persona queda en situació
de llibertat.
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La justificació del servei prestat es comptabilitzarà pel nombre d’atencions. El servei atendrà
a un màxim de 70 interns diaris i un mínim de 60 atencions diàries assegurades, depenent
del nombre interns/es que tinguin accés al servei.
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L’àmbit geogràfic d’acció del servei serà a tots els centres penitenciaris de Catalunya situats
a les províncies de Lleida, Tarragona i Girona. En aquestes demarcacions es compondrà el
nombre d’atencions.

2.1. Preu unitari
El servei prestat es comptabilitza pel nombre d’atencions realitzades diàriament en el
conjunt dels centres penitenciaris. Per atenció realitzada s’entén la realització del servei per
usuari i dia.
Els servei diari màxim serà de 70 atencions i el mínim de 60 atencions. Per tant, els dies en
que no s’assoleixi el nombre d’atencions mínimes diàries assegurades, es comptabilitzaran
igualment les 60 atencions.

Nombre atencions
màxim / dia

Nombre atencions
mínim i assegurat / dia

Preu unitari
Dia / Atenció

70

60

4,50 €
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Es facturarà pel nombre real d’atencions fetes, llevat que no s’assoleixi el nombre
d’atencions mínimes mensuals assegurades. En aquest cas, es facturaran les atencions
mínimes establertes a continuació.

3. Destinataris i accés al servei
a) Destinataris
El servei objecte d’aquest contracte té com a destinataris els interns/es en primer o segon
grau de tractament en seguiment per part dels serveis socials d’execució penal dels centres
penitenciaris de Catalunya, situats a les demarcacions de Lleida, Tarragona i Girona,
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Aquest destinataris han d’estar en procés d’excarceració, presentar una situació d’especial
vulnerabilitat, que no hagin disposat d’una transició progressiva a la comunitat, o interns/es
de llarga estada a la presó, i que no disposen de xarxa social i que acceptin de forma
voluntària participar en el programa.

b) Accés, baixa i represa al servei
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Seran donades d’alta en el programa les persones que, d’acord amb l’objecte del contracte,
presenten una situació d’especial vulnerabilitat, sense xarxa de suport sociofamiliar, i que
manifestin explícitament la seva voluntat en participar-hi, mitjançant la signatura del
document de compromís. La temporalitat màxima del programa és de 8 mesos.
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Els equips multidisciplinaris dels centres penitenciaris de Lleida, Tarragona i Girona són els
responsables de detectar casos susceptibles de derivació al programa. La derivació s´ha de
fer, com a mínim, tres mesos abans del compliment de la llibertat definitiva, perquè és pugui
establir un espai de treball compartit i de vincle positiu amb l’intern per preparar el moment
de la sortida en llibertat.
L’equip multidisciplinari farà l‘avaluació de les propostes i el professional de treball social
s’encarregarà de la derivació al programa, comptant amb la coordinació i valoració de
l’entitat adjudicatària que l’ha de dur a terme.
Els motius de baixa del programa seran els següents:
a. Voluntària: per comunicació expressa de la persona usuària.
b. Quan no es mantingui cap atenció durant 2 mesos consecutius.
c. Per finalització del període previst per al seguiment.

Represa del servei: es valorarà de forma conjunta entre els professionals referents la
possibilitat de reprendre el pla de treball en el cas d’usuaris que, tot i haver estat donats de
baixa per manca d’intervenció i no s’hagi exhaurit el període total del programa, es posin en
contacte amb el professional.
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4. Requeriments en matèria de personal
L’empresa o entitat adjudicatària ha de disposar de professionals suficientment qualificats
per dur a terme l’objecte d’aquest contracte.
Els professionals han de tenir coneixements i especialització amb col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat, de risc social i que es trobin complint causes penals. El pla
d’intervenció dissenyat ha de cobrir els nivells d’atenció que precisen els usuaris i ha de
procurar el desenvolupament de les competències en el camp de la reinserció social, del
coneixement dels recursos i serveis de l’entorn i, en el cas que sigui necessari, suport a la
seva família en el procés de reinserció social, laboral i comunitària.
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Per desenvolupar el programa, l’entitat adjudicatària ha de contractar tres professionals a
temps parcial amb diplomatura/grau en treball social, educació social o llicenciatura/grau en
psicologia (assumint les funcions de tècnics), i un professional a temps complet, que
assumirà funcions de coordinació del programa, amb formació de llicenciatura/grau en
psicologia o diplomatura/grau en treball social o educació social. Tots aquests professionals
han d’estar vinculats al territori per tal de facilitar el coneixement dels recursos de l’entorn.

Coordinador/a
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Els horaris dels professionals s’han d’establir d’acord amb les necessitats i els respectius
programes individuals de tractament i de les necessitats en el moment de l’excarceració de
la població atesa, amb un crèdit horari d’una jornada completa pel coordinador i 60 hores
setmanals, de dilluns a divendres, en horari flexible de 8 a 21 hores, dividides pels tres
tècnics a temps parcial amb criteris d’eficàcia i d’eficiència. Els tècnics a temps parcial no
tenen un distribució territorial sinó per necessitats del servei.
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Les funcions que han de dur a terme la persona coordinadora són:
a) Recepció dels casos derivats, estudi del cas i coordinació amb els referents dels
centres penitenciaris / Serveis Socials en l’Àmbit Penal.
b) Establiment de les línies prioritàries d’intervenció.
c) Assignació del tècnic referent i suport al professional.
d) Coordinació amb la Unitat de Recursos Comunitaris del Servei de Medi Obert i
Serveis Socials de la Direcció General Serveis Penitenciaris.
e) Coordinació amb els equips multidisciplinaris dels centres penitenciaris.
f) Fer arribar la llista d’usuaris atesos, mensualment, a la Unitat de Recursos
Comunitaris i als Serveis Socials en l’Àmbit Penal.
g) Fer arribar l'informe inicial als Serveis Socials en l’àmbit penal i al centre penitenciari
de referència de l’usuari.
h) Fer arribar l'informe final a la Direcció General de Serveis Penitenciaris.
i)

Treballar coordinadament amb els recursos externs de l’entorn per potenciar la seva
reinserció social.
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j)

Promoure accions de difusió i sensibilització del programa.

Tècnics
Les funcions que han de dur a terme el tècnic, com a referent del cas, són:
a) Responsabilitzar-se que l’intern estigui informat i signi el compromís d’adhesió al
programa.
b) Fer el seguiment del pla d’intervenció.
c) Coordinar-se amb els tècnics de l’Equip Multidisciplinari del centre penitenciari, així
com amb els treballadors/es socials del Servei de Suport a l’Execució Penal i amb els
recursos de la xarxa d’entitats privades entitats, públiques i del Tercer Sector.
d) Acompanyament en les gestions necessàries en l’atenció i suport a les persones
usuàries.
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e) Promoure l’adquisició d’habilitats i competències en l’àmbit de les relacions
interpersonals de les persones derivades i, si s’escau, amb les seves famílies, per
afavorir la represa del vincle, a través de l’atenció individual o grupal.
f) Elaboració d’informes:

Informe inicial: disseny d'un pla d’intervenció.

ii.

Informe final: en el moment de la finalització de la intervenció, sigui per
motiu d’exhauriment de la temporalitat, baixa voluntària o cessament
del seguiment per manca de vinculació de la persona usuària.

iii.

Devolució i tancament amb l'usuari, per part dels professionals
intervinents.
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i.
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g) Les activitats objecte del contracte estaran definides per les intervencions o
atencions dispensades als usuaris d’acord amb les 3 modalitats següents:
•

Entrevistes individuals:
i.

Prèvies a la sortida del centre penitenciari per fer efectiva la derivació.

ii.

Per establir la vinculació i dissenyar conjuntament el pla d’intervenció
en el seguiment posterior en llibertat definitiva.

iii.

Acompanyaments a Serveis de la xarxa.

iv.

Entrevistes de suport psicològic i/o social per a facilitar l’adaptació, la
resolució de conflictes i per donar suport a l’autonomia.

•

Entrevistes a familiars o del cercle més proper a l’usuari: entrevistes
d’assessorament, mediació i resolució de conflictes.

•

Accions necessàries per a la gestió i coordinació dels casos atesos.

h) Treballar coordinadament amb els recursos externs de l’entorn per potenciar la seva
reinserció social.
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5. Requeriments del desenvolupament del servei
L’empresa o entitat prestadora resta obligada, durant la vigència del contracte, a:
a) Coordinar-se amb els Serveis Socials en l’àmbit penal i la Direcció General de
Serveis Penitenciaris, que faran el seguiment i suport al projecte.
b) Presentar anualment, durant el període de vigència del contracte, la memòria de
gestió de l’any anterior.
c) Garantir el compliment de tots aquells aspectes que hagin obtingut puntuació en el
moment de la valoració de l’oferta presentada.
d) Disposar de dependències pròpies. a cadascuna de les demarcacions Lleida,
Tarragona i Girona. La prestació del servei es portarà a terme en aquestes
dependències.
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Així, les empreses o entitats licitadores han de presentar signada en el Sobre A la
Declaració responsable de disposar de dependències a la demarcació de Lleida,
Tarragona i Girona, amb indicació de la seva adreça, d’acord amb el model de
l’Annex corresponent del plec de clàusules administratives.
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El Departament de Justícia durant la vigència del contracte :
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1. Farà el seguiment dels servei i del volum d’atencions realitzades per l’empresa o
entitat prestadora del servei i controlarà i avaluarà la gestió del mateix i els seus
resultats i, podrà, en qualsevol moment, efectuar les comprovacions que consideri
adients sobre la veracitat de la documentació presentada o el desenvolupament
del servei, podent sol·licitar a l’adjudicatari tota la documentació necessària per a
fer aquestes comprovacions, així com la relativa al personal que presta o ha
prestat els seus serveis. També dictarà les ordres i instruccions necessàries per
al compliment del servei, comunicarà a l’adjudicatari qualsevol deficiència que
observi, per tal que sigui esmenada, i podrà exigir l’adopció de mesures
concretes i eficaces per a restablir el bon ordre en l’execució d’allò pactat, en el
supòsit que l’adjudicatari incorri en actes i omissions que puguin interrompre el
normal funcionament del servei o el compliment dels programes de treball, sense
perjudici d’allò establert en la legislació de contractes del sector públic.
2. Verificar i comprovar el projecte de funcionament i vetllar pel bon funcionament dels
circuits de derivació dels casos al servei contractat.

6. Import
L’import del contracte és un màxim i inclou l’IVA, en el supòsit que sigui d’aplicació a l’entitat
o empresa adjudicatària, i qualsevol altra taxa, impost, salari o despeses de gestió que
puguin afectar l’objecte de contractació o al personal de l’entitat o empresa, el pagament
dels quals anirà a càrrec de l’entitat o empresa adjudicatària.
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Aniran a càrrec de l’adjudicatari i s’entendran inclosos íntegrament en la seva oferta
econòmica:
Totes les despeses de prestació del servei d’acord amb el que disposen les clàusules
d’aquest plec i d’acord amb el règim de dotació de personal, jornades i horaris fixats.

-

Tots els costos de personal destinat a la prestació del servei: sous, tributs i Seguretat
Social, dietes i desplaçaments, formació i qualsevol altre concepte necessari per a la
prestació del servei.

-

Tots els costos de substitució o suplència del personal anterior per absències, baixes o
qualsevol altra contingència, de manera que les substitucions assegurin en tots el casos
la total continuïtat de la prestació dels servei dins de les jornades i els horaris fixats en el
contracte.

-

Tots els estris i mitjans materials necessaris per a la correcta prestació del servei d’acord
amb les clàusules del contracte, així com el seu manteniment i reposició.

-

Totes les despeses d’assegurances del personal i dels mitjans que intervinguin en
l’execució del servei i les que cobreixin responsabilitats i riscos en l’actuació de
l’adjudicatari.

-

Les despeses de transport i qualsevol altre tipus de despesa originades pels
desplaçaments pels professionals per a dur a terme les tasques que tenen
encomanades.

-

Qualsevol altra despesa relacionada amb l’execució del contracte o amb la seva
inspecció i seguiment per l’Administració, sense que l’adjudicatari pugui exigir càrregues
addicionals per cap concepte.
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