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ADMINISTRAZIO KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIA-ren LABURPENA
EZAUGARRIEN TAULA
1.- BOTERE ESLEITZAILEA
Administrazio kontratatzailea

Gipuzkoako Foru Aldundia

Kontratazio Organoa

Diputatuen Kontseilua

Departamentua / Zerbitzu kudeatzailea

Gizarte Politikako Departamentua
Haurtzaroaren Babeserako eta Gizarteratzeko Zuzendaritza Nagusia

Posta helbidea Saila / Zerbitzu
kudeatzailea

Zarategi Pasealekua, 99. 20.015 Donostia

Posta elektronikoa

pmarroquin@gipuzkoa.eus

Izapideak egiten dituen unitatea

Idazkaritza Teknikoa

Kontabilitate eskumenak dituen organoa

Ogasunaren eta Finantzen Saileko Kontabilitate Zerbitzua

2.- KONTRATATZAILEAREN PROFILA:

https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/perfil-contratante-nuevo

3.- KONTRATUAREN XEDEA
BABESGABETASUN EGOERAN DAUDEN ADINGABEEN FAMILIA HARRERA ESPEZIALIZATUAREN
ZERBITZUA
Kontratu honen helburua Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politiken Sailari Espezializatutako Familia Harrera
Zerbitzuaren prestazioa egitea da, zeinek hartzaileen hautaketa eta prestakuntza, hartzaile espezializatuen aldetik
harrera egitea eta Espezializatutako Familia Harrerari jarraipena eta laguntza teknikoa eskaintzea barne hartzen
dituen.
Gaur egun, 11 kasu sartzen dira Programan, baina, kontratua egikaritzeko bigarren urtean, berriz, 30 kasuraino
sartzea aurreikusita dago.
Hiritarren mesederako prestazio zuzenak dituen zerbitzu kontratu bat da

4.- LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA (BEZ BARNE)
Aleko prezioak
Kontratuaren zati bati dagokion goren mugako prezioa.

X
X

Kontratuaren osoari dagokion goren mugako prezioa.

Prezioa zehazteko sistema



Goren mugako prezioa: 710,81 euro/egun (BEZik gabe).



Adingabe bat hartzen duen Erdi Mailako Teknikariaren aleko
prezioa: 112,33 euro plaza/egun (BEZik gabe).



Adingabe bat hartzen duen Lanbide Heziketako pertsonaren
aleko prezioa: 102,74 euro plaza/egun (BEZik gabe).

Bi pertsona edo gehiago hartzen badituzte, hartutako adingabe gehigarri
bakoitzeko, plazaren kostua % 20 areagotuko da.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
(BEZ barne)

Kontratuaren lehen bi urtetako gehieneko prezioa hurrengoa
izango da:
2.815.139,27 €

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren
banakapena
Egitura gastuen zuzeneko eta zeharkako
kostuak
Kostu zuzena
Pertsonalaren kostua guztira
Funtzionamendu gastuak
Industria tartea (%3)
Urtean guztira
Egunean guztira
Ehunekoa

%0

Zeharkako kostua
220.348,33
31.540,26 €
7.562,15 €
259.445,25 €
710,81 €
%100

Gastu aldakorreko kostu zuzenak eta
zeharkakoak
Erdi Mailako Teknikaria den
pertsona hartzailearen kostua
Lanbide Heziketa egin duen
pertsona hartzailearen kostua

Kostu zuzena
112,43 €
103,22 €

Zeharkako kostua

Babesgabetasun egoeran dauden adingabeen Familia harrera espezializatuaren
zerbitzuaren kontratazioak bete beharreko baldintza teknikoen agiria.
LABURPENA
XI. GIZA BALIABIDEAK:
(…)
LANGILE AUTONOMOAK: Kasu bakoitzean beharrezkoa den adingabeen harrerarako, erakunde
esleipendunak zeregin hori hartzaile espezializatuei eskatuko die eta, hauekin, egoki den zerbitzuak
eskaintzeko merkataritza kontratua sinatuko da. Hauek izango dira harrera espezializatu baterako beren
burua eskaintzen duten pertsonek bete beharreko baldintzak:
a) Diplomatura, Lizentziatura edo Gradu bat izatea arlo hauetan: Gizarte Hezkuntza, Irakasle Ikasketak,
Erizaintza, Medikuntza, Pedagogia, Psikopedagogia, Psikologia, Soziologia, Gizarte Lana, Gizarte eta
Kultura Antropologia etab. Edo halakorik ezean, osasunarekin, gizarte-komunitatearekin edo gizartehezkuntzarekin lotura duten, baina unibertsitatekoak ez diren beste prestakuntza gradu edo titulazio
batzuk.
b) Gutxienez bi urteko esperientzia praktikoa izatea: adingabeen arretarekin, zaintzarekin, hezkuntzarekin
edo babesarekin lotutako funtzioak garatzen, osasunaren, gizarte-komunitatearen edo gizartehezkuntzaren arloan.
c) Egokia den prestakuntza espezifiko osagarri bat izatea, behar edo egoera berezietan dauden
adingabeen familia harrerak barne hartzen dituen ardurak eta erantzukizunak egiteko gai izan daitezen.
Honela, hartzailean diren pertsonek, adingabearen interes gorenari arreta emateko beharrezkoa den
babes eta arreta espezifikoa (errehabilitatzailea, terapeutikoa edo bestelakoa) emateko gai izango dira.
Aipatutako prestakuntza espezifikoa, zuzenean edo zeharka, adituek edo erakunde laguntzaileek eman
beharko dute, zerbitzua eskaintzen duen erakundearen kargu, oraindik halakorik izan ezean, Kontratuaren
hasieran indarrean dagoen harrera espezializatu bat duten hartzaileek prestakuntza hori aurrez jaso
dutela uste izango da eta, beraz, aurkako probarik egon ezean, hasierako prestakuntza egitetik
salbuetsita egongo dira.
Hartzaile espezializatuaren prestakuntzaren arabera, adingabe hauek hartu ahal izango dira:
 Unibertsitate Diplomatura, lizentziatura edo Gradua duten hartzaileek: agiri honetako IV.
atalean adierazitako c), d), e) edo f) tipologiei dagozkien haurrak edo nerabeak hartu ahal
izango dituzte.
 Unibertsitatekoak ez diren beste prestakuntza gradu batzuk dituzten hartzaileek: atal berean
adierazitako a) edo b) tipologiei dagozkien haurrak edo nerabeak hartu ahal izango dituzte.
Artatutako plaza bakoitzeko diru kopurua eta adingabearen arretatik eratorritako gastuak ordaindu ahal
izateko laguntza ekonomikoa, hartzailearen prestakuntzaren eta adingabeari zuzendutako dedikazio edo
libre egoteko beharren arabera ezarriko da; Gipuzkoako Foru Aldundiak horretarako ezarrita duen
araudiarekin bat etorriz.
Indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz, hartzaile espezializatuak bere funtzioak bere jakite eta iritzi
leialarekin eta jasotako ildo nagusiak jarraituz beteko ditu, eskaini beharreko denbora guztia eskainiz.
Hala ere, funtzio hauek betetzea eta hartzaileak bere kontura edo beste baten kontura edozein lan
jarduera egitea bateragarriak dira, baita lanaldi osoko erregimen batean egotea ere. Edonola ere,
bateragarritasun honek, kontratuak irauten duen bitartean egongo diren bileretara bertaratzea eta
hartutako adingabearekin sor daitezkeen bat-bateko egoerak artatzea ahalbidetu beharko du.

