
 
 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA AL PLA D’EQUITAT DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
 
Clàusula 1. Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és la prestació del servei d’orientació i atenció psicològica 
individual i grupal, en especial a aquelles dones que hagin patit violència masclista, i 
de tasques associades com ara la participació en la Comissió de seguiment del 
Protocol d’accions contra la violència de gènere, la coordinació del Grup de treball que 
se’n deriva, la participació en altres grups de treball relacionats, la realització 
d’informes, la preparació de projectes i memòries i d’altres tasques que de caràcter 
similar li siguin encomanades. 
 
 
Clàusula 2. Durada del contracte 
 
Aquest contracte tindrà una durada de dos anys a partir de (aproximadament) la data 
de formalització del contracte i es podrà prorrogar per 2 anys més (any a any) per 
mutu acord de les parts abans de la seva finalització, sense que la durada total del 
contracte, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre 4 anys. 
 
Al finalitzar el contracte l’adjudicatari té l’obligació de continuar la prestació del servei 
el temps necessari per a la tramitació de la corresponent licitació per a cobrir aquest 
servei. 
 
El no compliment d’aquest termini complementari per part de l’empresa adjudicatària, 
serà motiu suficient per la pèrdua de la garantia definitiva i demés efectes previstos per 
la legislació vigent. 

 
 
Clàusula 3. Prestació del servei  
 
Els serveis es prestaran a les dependències del Pla d’Equitat de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. El còmput horari previst és de 20 hores setmanals, establint-se el 
calendari en coordinació amb els responsables del contracte. Es podrà modificar el 
còmput d’hores en funció de les necessitats del servei de manera raonada i justificada 
i mantenint l’equilibri econòmic del contracte. 

 
 

Clàusula 4. Preu 
 

El preu anual s’estableix en 21.168 € (més IVA). Aquesta quantitat es prorratejarà per 
mesos i s’abonarà per mensualitats prèvia presentació de la factura. Sobre aquesta 
base, la persona adjudicatària s’aplicarà les retencions que li corresponguin. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
Clàusula 5. Perfil 
 
Es requereix: 
 
- Llicenciatura en psicologia. 
- Col·legiació de mínim de 5 anys. 
- Acreditació de psicoterapeuta. 
- Experiència mínima de 3 anys en l’atenció psicològica de dones víctimes de violència 
de gènere. 
- Formació en teràpia grupal. 
 
S’aportarà aquesta informació en forma de “currículum vitae” amb detall de la formació 
i experiència professional, acompanyat de fotocòpies que acreditin les titulacions 
relacionades. En aquesta fase s’admeten fotocòpies simples. En el cas de la persona 
que resulti seleccionada per ser-ne l’adjudicatària, abans de la formalització, es 
realitzaran les comprovacions pertinents. 
 
La documentació acreditativa d’aquests requisits es presentarà en sobre tancat i 
numerat com a “Sobre número 2” (veure Plec de Clàusules Administratives) 
 
 
Clàusula 6. Deure de confidencialitat 
 
La persona adjudicatària haurà de guardar reserva respecte de les dades,  
antecedents i cassos 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 a l’Ajuntament 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 a l’Ajuntament. 

 
  

Vilanova i la Geltrú, 29 de març de 2012 
 
 
 
 
 

 

 
 


