PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DE
SERVEIS D’EDUCACIÓ SOCIAL PER TASQUES SOCIOEDUCATIVES AMB INFANTS
I JOVES A LA UNITAT DE TREBALL SOCIAL DE SA COMA

1. FINALITATS I FUNCIONS
La finalitat del servei es divideix en tres línies d’intervenció:
1. Atenció a la infància, joves i família.
2. Intervenció comunitària a sa Coma i la zona costanera (sa Coma, Son Moro i
s’Illot).
3. Coordinació amb l’equip dels Serveis Socials Municipals.
Els objectius generals que es deriven de les línees d’intervenció del servei són:
-

Analitzar i prevenir aquelles circumstàncies que poden dur a les famílies i/o
individus a una situació de risc o vulnerabilitat social.
Intervenir educativament i positivament en els individus que es troben en una
situació de risc social (infants, joves i famílies).
Organitzar activitats i crear espais educatius i positius per infants i joves.
Prevenir situacions de risc que deterioren la integració i el desenvolupament
psicosocial dels infants i joves.
Fomentar la participació ciutadana, el teixit associatiu i el voluntariat social en la
prevenció i la resolució de problemes en matèria de serveis socials.
Incidir d’una forma educativa i positiva en aquells sectors de població i col·lectius
que tenen dificultats en la seva integració social i comunitària.

Les característiques sociodemogràfiques dels nuclis de població de la zona costanera
del municipi de Sant Llorenç, a partir d’ara sa Coma, recomanen l’elaboració d’un
projecte d’intervenció propi que formi part de la intervenció global del departament de
Serveis Socials municipals.
Sa Coma és un nucli de població recent que ha crescut en funció del desenvolupament
de les infraestructures i serveis del sector turístic i de les seves activitats
complementàries, aquest procés, que ha anat creat empreses i llocs de feina, ha
promogut l’arribada de persones i famílies, moltes d’elles de llocs de fora de les Illes
Balears, des de persones que cerquen un lloc de feina fins a persones que cerquen un
lloc de residència, millorant la seva qualitat de vida.
Aquest establiment de noves famílies amb característiques molt diverses constitueix una
comunitat amb xarxes socials dèbils i necessitades de recursos socials.
L’Ajuntament, paral·lelament a aquest desenvolupament demogràfic de la zona, ha anat
creant recursos, equipaments, serveis i prestacions que possibiliten una convivència i
desenvolupament social saludable de la comunitat, entre ells i incorporada a la Unitat

de Treball Social de sa Coma (a partir d’ara UTS de sa Coma)
departament de serveis socials municipals, el d´educació social.

i per extensió al

Les funcions i tasques de el/la educador/a responsable del servei seran en termes
generals les següents:

Funcions
1. Intervenció i vinculació a nivell individual i grupal

2. Intervenció i vinculació a nivell comunitari

2. Foment del treball en xarxa

3. Elaboració dels mecanismes de funcionament tècnic i administratiu

2. PROFESSIONAL DE PRESTACIÓ DELSERVEI
Els professional responsable de dur a terme la prestació del servei serà un/a educador/a
social titulat/da. Aquesta professional correspon segons el Conveni Col·lectiu Estatal
d’Acció i Intervenció social 2015–2017 al grup 1 amb les condicions i els complements
següents:
GRUP 1
Sou Base
Complement de responsabilitat
Complement d'experiència
professional
Les condicions laborals del/a professional contractada seran les que determini el
corresponent conveni col·lectiu en vigor durant tot el temps de la contractació.

3. DURADA DEL SERVEI I HORARI
La durada del contracte serà de dos anys amb una possible pròrroga de dos anys, de
manera que la durada màxima del contracte, pròrrogues incloses, podrà ser de quatre
anys, en els termes del plec de clàusules administratives particulars.
De manera ordinària, el servei s´haurà de prestar durant un mínim de 30 hores

setmanals, amb un horari distribuït de dilluns a divendres, amb un mínim de dos
capvespres. Tot i això, s´haurà d’adaptar i modificar aquest horari de manera
excepcional en el cas que l’Ajuntament hagi programat activitats relacionades amb les
activitats de l’educador/a i aquestes s’hagin de realitzar fora de l’horari habitual o durant
els caps de setmana.
En funció de les necessitats del servei i en coordinació amb el funcionament de la UTS,
l´educador/a social s´elaborarà un horari de feina i el donarà a conèixer als membres de
l’equip dels Serveis Socials Municipals i a la Regidoria corresponent.

4. COORDINACIÓ
Serà imprescindible planificar l’adequada coordinació de l’educador/a social que
prestarà el servei per tal de garantir la coherència socioeducativa i organitzativa del
projecte.
El projecte es durà a terme en tot moment sota la supervisió del/a responsable municipal
de la UTS sa Coma i de l’Educadora Social Municipal.
Es mantindrà una línia directa de coordinació amb els Serveis Socials Municipals.

5. AVALUACIÓ
L’avaluació es durà a terme segons diferents nivells:
-

-

Els casos: mitjançant els diagnòstics i pronòstics, els plans de feina i els
seguiments.
Els programes, projectes i les activitats. Es durà a terme mitjançant una fitxa de
projecte on es veurà la descripció, planificació, el seguiment i l’avaluació de les
activitats, petits programes i projectes.
L’eina que recollirà totes les dades, serà la memòria que es presenta anualment
elaborada per tot l’equip dels Serveis Socials Municipals.

6. RECURSOS I INFRAESTRUCTURA
L’educador/a social s’ubicarà a l’UTS de sa Coma, situada a la Delegació de sa Coma,
c/ Mareselva, 2.
L’educador/a, com a diplomat/ada universitari/ària estarà enquadrat/ada segons
determina el conveni col·lectiu en el grup 1, amb responsabilitat funcional de serveis,
programes i projectes.
Els recursos materials pel desenvolupament del projecte aniran a càrrec de l’Ajuntament
de Sant Llorenç des Cardassar, excepte els recursos que aporti l´empresa contractista.
El material per realitzar les activitats i tallers propis del servei aniran a càrrec de les

partides de Serveis Socials del pressupost municipal propi de l’Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar.

