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Prescripcions tècniques de la licitació:

1. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és la contractació de l’atenció psicològica dins el Servei
d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) de l’Ajuntament de Valls, des de l'Àrea de
Polítiques d'Igualtat.
El servei ha de ser prestat per un/a Llicenciat/da en psicologia consistent en:


Atenció psicològica a les dones del municipi, prèvia derivació dels tècnics de
les àrees d’Igualtat i/o Serveis Socials; amb especial atenció en el seguiment i
derivació dels casos de violència masclista.



La prestació del servei serà de cinc hores setmanals. Per necessitats del servei
l’horari i el nombre d’hores pot experimentar alguna variació dins del límit
pressupostari anual. La facturació serà en relació a les hores reals efectuades
del servei. Els horaris es pactaran amb l’adjudicatari i en funció de la demanda
recollida. Només es facturaran aquelles hores prèviament establertes en
agenda pels tècnics derivants de SIAD i/o Serveis Socials.

2. Funcions del/ de la psicòleg/òloga
Entre les principals funcions destaca:


Proporcionar orientació i assessorament presencial respecte a tot allò
relacionat amb el malestar emocional de les dones i derivar, si escau, a altres
serveis normalitzats del territori.



Fomentar l’autonomia personal (recuperar la capacitat crítica, proporcionar
eines i potenciar els recursos personals, entre d’altres).



Facilitar el procés de presa de decisions personals i motivació pel canvi
personal.



Detectar possibles situacions de violències i avaluar la conveniència de la
necessitat d'atenció especialitzada, tot establint les derivacions i seguiment
pertinents.



En cas de dones víctimes de violència masclista, el servei ha de ser un espai
de contenció, seguiment i acompanyament psicològic per tal d’atendre les
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seqüeles psicològiques i emocionals derivades dels maltractaments (físics o
psíquics).


Coordinació amb els tècnics de l’equip del SIAD i Serveis Socials.

3. Expedient i atenció professional
L’atenció professional inclou la realització de l’expedient:


Atenció del cas i elaboració del Diagnòstic.



Gestió de l’expedient de SIAD en la vessant psicològica.

4. Lloc de realització de l’atenció i horaris
El punt d’atenció serà a les dependències municipals destinades a punt d’atenció de
SIAD.
Els horaris d’atenció són 5h setmanals repartides en un o dos dies a la setmana amb
possibilitats de matí o tarda. Tant la duració de les visites com els dies i hores d’atenció
es podran veure modificats per necessitats del servei.

Valls, 12 de març de 2019

Montse Gutiérrez Perea

