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CONTRACTE DE SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC PER ALS SERVEIS SOCIALS 
BÀSICS I PER AL SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD) DEL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS. 
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Prescripció tècnica 1. Objecte del contracte 
 
Consisteix en la prestació del servei d’assessorament jurídic a professionals dels Equips 
Bàsics d’Atenció Social del Departament del Serveis Socials i a usuàries del Servei Infor-
mació i Atenció a la Dona (SIAD) del Consell Comarcal del Baix Penedès 
 
En relació a les usuàries de SIAD, el servei d’assessorament legal és una de les prestacions 
que conformen el SIAD comarcal . Aquest és un servei diürn, ubicat al Consell Comarcal 
del Baix Penedès, que dóna resposta a les diferents demandes d’informació i atenció a les 
dones dels diferents municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) on la gestió dels 
serveis socials la realitza el Consell Comarcal, amb el suport de l’Institut Català de les Do-
nes. 
 
L’àmbit territorial del SIAD de l’ABSS és el format pels municipis de menys de 20.000 ha-
bitants del Baix Penedès 
 
El servei ofereix un conjunt de recursos per tal de contribuir a que les dones puguin exercitar 
els seus drets sense discriminacions. Aquest servei ha d’oferir informació, orientació i as-
sessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones: àmbit laboral, 
social, personal, familiar i altres, fent especial atenció a la detecció de les violències contra 
les dones, i establint els mecanismes d’informació i derivació als serveis especialitzats. 
 
El SIAD comarcal està vinculat amb els Serveis Socials dels municipis i mantenen una re-
lació continuada per tal d’evitar duplicitats i per l’aprofitament dels recursos disponibles. 
L’accés als serveis dels SIAD Comarcal, es realitza mitjançant la derivació dels serveis so-
cials dels municipis de menys de 20.000 habitants, tot i que no és l’única forma d’accés al 
servei. 
 
 
Prescripció tècnica 2. Funcions del contractista del servei d’assessorament jurídic.  
 



Entre les principals funcions destaca: 

• Assessorar en aspectes legals la tasca professional dels tècnics/ques d’atenció 
bàsica del Serveis Socials del Consell Comarcal. 

• Atendre les dones que necessiten assessorament legal o a associacions que tinguin 
relació amb els objectius del SIAD. L’assessorament legal serà sobre els àmbits 
següents: drets de família, violència de gènere, dret penal, drets de propietat, 
qüestions d’assetjament, dret laboral, entre d’altres. 

• Donar orientacions a dones que han iniciat procediments legals de diferents tipus. 

• Atendre persones i/o famílies derivades dels SSB que precisen d’assessorament 
jurídic sobre diferents matèries (processos de separació, incapacitacions judicials, 
etc.). 

• Coordinar-se amb la resta de professionals. 
 
 
Prescripció tècnica 3. Perfil professional 
 
Els juristes que prestin el servei jurídic hauran de ser llicenciats o graduats es en Dret i amb 
la i amb la formació específica i/o experiència en perspectiva de gènere i detecció de vio-
lència de gènere. 
 
 
Prescripció tècnica 4. Lloc de prestació, horaris i atencions 
 
El servei es presta en les dependències del SIAD del Consell Comarcal del Baix Penedès, 
al Vendrell 
 
Els horaris d’atenció es fitxen inicialment i són susceptibles de ser modificats en funció de 
la demanda i les necessitats del servei. Aquesta modificació la tramitarà el Consell Comar-
cal, en tot cas l’adjudicatari realitzarà proposta de modificació d’horaris que haurà d’aprovar 
el Consell Comarcal. 
 
Les atencions hauran de tenir un mínim de 30 minuts. 
 
 
Prescripció tècnica 5. Obligacions del contractista 
 
El contractista ha de portar a terme les prestacions objecte d’aquest contracte amb la de-
guda diligència i assumir, entre d’altres, les obligacions següents: 

 
• Prestar i gestionar el servei amb la continuïtat i la regularitat establerta. En cas d’extinció del 

contracte, el contractista ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la seva 
gestió.   

 

• Admetre qualsevol persona usuària del servei que el Consell Comarcal li comuniqui. 
 

• Respondre dels danys que es derivin del funcionament del servei, llevat que s’hagin produït 
per actes realitzats en compliment d’una clàusula imposada pel Consell Comarcal amb ca-
ràcter ineludible. 
 

• Garantir la correcta atenció a les persones usuàries. 
 

• Prohibir als seus treballadors/es la percepció de qualsevol tipus de gratificació, donació o 
contraprestació econòmica o en espècies per part de les persones usuàries. El contractista  



serà responsable d’aquest compliment, havent d’informar al Consell Comarcal de qualsevol 
situació d’aquesta índole que es pugui produir.  
 

• Comunicar al Consell Comarcal qualsevol incidència que afecti el normal funcionament del 
servei, com ara absències dels professionals o de les persones usuàries.  
 

• Establir mecanismes per a prevenir les absències i poder utilitzar l’espai de les visites 
anul·lades o no confirmades per a altres visites o per la gestió tècnica.  
 

• Quan es doni un canvi de professional el contractista haurà de poder garantir la continuïtat 
de l’atenció, i haurà de mantenir el professional fins a finalitzar l’atenció amb la dona amb 
qui ha iniciat el procés, sempre i quan forces majors  ho impedeixin.  
 

• Durant el mes d’agost el contractista només atendrà situacions de caràcter prioritari.  
 

• Fer ús en la gestió del servei del sistema de gestió informatitzada  
 

• En els casos en què els jutjats sol·licitin informes o compareixences, el contractista ha de 
presentar l’informe, i en el cas de les compareixences al jutjat caldrà que sigui el professional 
que atén a la dona i/o els seus fills/es. 
 

• Facilitar la comunicació entre els professionals de serveis socials bàsics i els professionals 
del SIAD, per tal de coordinar les accions i l’atenció a les persones. 
 

• Posar a disposició del professionals de SSB de l’ABSS un mitjà on fer consultes jurídiques. 
 

• Utilitzar el català com a llengua vehicular de les accions incloses en el contracte, així com 
de la relació amb les persones usuàries del servei, sempre i quan no sigui un impediment 
per desenvolupar el servei. 

 
 

Prescripció tècnica 6. Deure de confidencialitat 
 
La persona adjudicatària haurà de guardar reserva respecte de les dades, antecedents i 
casos que tracti o respecte dels que tingui accés en el desenvolupament de les seves 
tasques professionals. 
 
Igualment, en el cas d’extinció contractual, la persona adjudicatària està obligada a tornar 
al Consell Comarcal les dades de caràcter personal, i també qualsevol suport o document 
en què consti alguna dada objecte del tractament i a mantenir la mateixa reserva tot i deixar 
d’estar vinculada al Consell Comarcal. 
 
 
Prescripció tècnica 7. Seguiment del servei 
 
El Consell Comarcal realitzarà un seguiment continuat del servei mitjançant reunions de 
seguiment amb l’adjudicatària i mitjançant el control estadístic o quantitatiu informàtic. 
 
 
Prescripció tècnica 8. Memòria 
 
El contractista ha de presentar la memòria anual corresponent a la gestió del servei, d’acord 
amb el contingut que apareix a continuació, que es lliurarà durant els 15 dies següents de 
finalitzar l’any.   



 

Resum anual d'atencions 

Nombre d’assessoraments a Serveis Socials Bàsics  

Nombre de dones ateses derivades SIAD   

Nombre d'assessoraments realitzats SIAD   

Nombre total d'assessoraments realitzades  

Nombre de dones usuàries en situació de violència de gènere   

 
Per altra banda, el Consell Comarcal podrà demanar altres dades per a la realització de la 
memòria del servei. 
 


