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Ensenyament

INFORME COMPLEMENTARI DEL SERVEI D’EDUCADORS DE CARRER
Expedient: C173-2021-3465
Es presenta aquest informe complementari per tal de clarificar alguns aspectes de la
licitació del servei d’Educadors de carrer i justificar la urgència de la seva tramitació.
Per una banda, aclarir que el conveni aplicat per fer els càlculs de costos és el Conveni
col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en
situació de risc per als anys 2013-2018. No obstant, això no exclou empreses que
apliquin el Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya,
sempre que els treballadors tinguin la titulació demanada.
Per una altra banda, és necessari tramitar d’urgència la licitació del servei d’Educadors de
carrer per la seva consideració de servei imprescindible per a joves en situació de
vulnerabilitat i d’exclusió social.
Aquest servei es va començar a prestar al 2017 i, com s’ha exposat a l’informe
justificatiu, la naturalesa i extensió de les necessitats a cobrir amb el contracte són la
detecció de situacions de risc d’infants i adolescents, les seves famílies i l’entorn que els
envolta, atenent al màxim d’usuaris, i el treball preventiu, mitjançant un projecte
estructurat en diferents eixos: Formatius: Activitats de reforç; Taller d’orientació:
itinerari personal de cada infant i jove; Preventius: atenció a les famílies (grups d’ajuda
mútua), atenció als adolescents, (grups d’ajuda mútua adolescents i intervencions
individuals), hàbits saludables, Afectivitat i benestar emocional; Socialització; Seguretat i
riscos.

El servei d’educadors de carrer és un servei diari d’ajuda a la prevenció de conflictes dels
joves en situació d’inactivitat, aquells que han abandonat els estudis, joves amb
problemes d’estructuració, joves que desconeixen l’existència de recursos al municipi de
xarxes de relacions socials, joves en situació de marginació i les seves famílies.
La valoració d’aquest servei per part dels departaments d’Ensenyament i Serveis Socials
respon amb escreix la necessitat que existeix al municipi de comptar amb aquests
educadors per conèixer la realitat dels joves, les seves necessitats, propostes,
mancances, riscos, debilitats, actuacions o expectatives, i fer un treball en xarxa amb els
diferents agents implicats.
Amb la previsió de la finalització del contracte anterior en data 31 de gener de 2021 i
donada la necessitat de continuïtat del servei per la seva funció de servei social
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Amb l’actuació dels Educadors de Carrer es busca donar resposta a les problemàtiques i
necessitats que tenen els joves en exclusió de risc, adolescents i les seves famílies en els
entorns on es mouen, mitjançant intervencions de caire obert, tasques socioeducatives,
de lleure, preventives, amb la finalitat d’evitar el deteriorament de les situacions de risc,
donar suport, potenciar el desenvolupament dels infants i joves, la socialització dels
joves i les seves famílies, tant de forma individual com col·lectiva.
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fonamental, al juny de 2020, des del departament d’Ensenyament com a responsable del
projecte, es va obrir l’expedient C174-2020-2675 per tramitar una nova licitació, i es va
començar a treballar en la definició dels nous plecs que havien de regir la nova licitació.
El 31 de gener encara no estava resolta la licitació i, per poder continuar amb el servei,
es va tramitar un contracte menor amb l’adjudicatari actual per mantenir el servei a
partir de l’1 de febrer, supeditat la seva continuïtat a la resolució de la licitació.
El 5 de maig es va resoldre la licitació que va quedar deserta, per la qual cosa el servei
es va suspendre. Donada la qualitat de servei bàsic i imprescindible per el seu caràcter
d’assistència social a adolescents i joves i famílies vulnerables i en risc d’exclusió social
és necessària reprendre el servei al més aviat possible.
El desenvolupament d’aquest servei és molt important, avui més que mai per la causa
agreujant del manteniment de la pandèmia, i es fa encara més necessari mantenir l’acció
educativa i social perquè hem observat un increment en el desarrelament social
d’aquests infants i joves. És per això que s’ha de reprendre al més aviat possible i
continuar treballant per a ressituar els joves en la xarxa d’equipaments i serveis
municipals. Els educadors de carrer han estat treballant, tant individual com en grup, els
aspectes escolars, laborals, de salut o lleure, que han estat bandejats per causa del
manteniment de la pandèmia i el confinament en els seus diferents graus, a fi d’integrarlos a l’espai públic de relacions ciutadanes. És fonamental donar continuïtat a aquesta
tasca amb la mínima interrupció possible per consolidar els avenços realitzats.
Conclusions
Cal tramitar d’urgència la nova licitació iniciada perquè el servei d’Educadors de carrer
estigui en marxa novament al més aviat possible.
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La cap del Servei d’Ensenyament
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