
La Direcció General d'Atenció a la Dependència està interessada en contractar els serveis 

d'assistència tècnica per a la valoració mèdica de la discapacitat a l'illa d'Eivissa perquè 

actualment no pot cobrir el servei amb recursos propis. 

Per aquest motiu vos demanam que si estau interessats/des, ens indiqueu  la vostra disposició 

i el preu/valoració unitària que oferiu. 

Les característiques del contracte serien les següents: 

-   Posar a disposició de la Direcció General els serveis d'una persona llicenciada o graduada en 

medicina. 

- Aquesta persona treballarà en coordinació amb l'equip de valoració de la discapacitat 

d'Eivissa, composat en aquest moment per una psicòloga  i una treballadora social 

- La funció és la valoració mèdica de les persones sol·licitants. La valoració s'ha de fer d'acord 

amb els barems oficials mitjançant entrevistes personals, estudi d'informes aportats i/o 

resultat de la consulta a HSAL i E-Siap i/ o exploració. 

- La persona posada a disposició del programa rebrà de la DG d'Atenció a la Dependència la 

formació necessària per desenvolupar la seva funció.  

- La valoració s'ha de registrar en el programa informàtic que posarà a disposició el Servei de 

Valoració de la Discapacitat i s'ha de compartir amb la resta de professionals de l'equip de 

valoració.. 

- Les valoracions s'han de fer en els espais que posarà a disposició la D.G d'Atenció a la 

Dependència a Eivissa-Vila, que a més facilitarà comunicació telefònica, despeses de material, 

equip informàtic i altres despeses d'oficina. 

- La valoració mèdica, per norma té una durada que va entre els 20 i els 30 minuts, segons els 

casos. 

- El contracte hauria de permetre fer entre 6 i 8 valoracions diàries, de dilluns a divendres. 

- Quan una valoració no es pugui fer perquè la persona interessada no acudeixi a la cita, 

l'entitat podrà facturar el 40% del preu de valoració. 

- La facturació serà mensual i l'entitat contractada haurà de presentar, a més de la factura, una 

relació de persones valorades, indicant data, inicials de nom i llinatge, tres darrers dígits del 

dni/nie i cost valoració. 

- El cost màxim del contracte menor està establert en un màxim de 14.990 €,  sense IVA.  

 

Per a més informació sobre el procediment de valoració i/o per presentar la vostra proposta, 

podeu contactar directament amb la cap del Servei de valoració i Orientació de la Discapacitat i 

la Dependència.  

• 971178993 

• Ext.78993  rmbinimelishenares@dgad.caib.es. Podeu fer-ho fins dia 2 de 

març de 2022.   


