Àrea de Cultura, Educació Ciència i Comunitat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ
TÈCNICA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

CLÀUSULA 1: OBJECTE DEL CONTRACTE

Barcelona, Carrer de Concepción Arenal, 165.
El contracte inclou la prestació dels següents serveis,
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Servei de dinamització i facilitació a la innovació democràtica
Servei de suport a la recerca en tecnologia, ciència i democràcia
Programa de residència i suport a un ecosistema de projectes
Programa d'alfabetització i empoderament digital i democràtic
Programa Canòdrom Obert

2.
3.
4.

Missió
nou equipament que es
ecosistema de projectes i iniciatives al voltant de la tecnologia crítica, la democràcia participativa i la
cultura digital.
Un laboratori ciutadà en tecnologia i democràcia que busca generar dinàmiques de col·laboració entre
institucions públiques, comunitats organitzades, projectes socials, centres de recerca, ciutadania i una

Objectius
Els objectius principals del projecte del Canòdrom, que es deriven del document Projecte de PAM
2020-2023
tenir present en totes les seves accions són:
1. Contribuir a fer de Barcelona la capital europea de la ciència i la tecnologia ètica i
democràtica així com una referència global de la innovació social i democràtica. Per això es
proposa potenciar la innovació ciutadana de base, especialment al voltant de la tecnologia i la
democràcia.
2. Afrontar els grans reptes de la societat xarxa, abordant problemàtiques que afecten
actualment a la ciutadania, a escala global i local (el canvi tecnològic, les polítiques de dades,
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la intel·ligència artificial, la participació política en la societat digital, etc...), amb una
perspectiva crítica i participativa.
3. Potenciar l'experimentació, el prototipatge i l'escalat i donar suport a projectes que exploren
de manera crítica els problemes i possibilitats existents entre tecnologia, ciència i societat, i
que innoven en la seva governança de manera democràtica. S'impulsaran especialment
aquells projectes i propostes capaces de generar prototips d'acció.
4.

apacitació al conjunt de la ciutadania entorn a la

5.
públics, laboratoris, centres de creació i experimentació per desplegar programes compartits

El Canòdrom és un edifici situat al districte de Sant Andreu, al Carrer Concepción Arenal, 165-185,
cantonada amb carrer Riera d'Horta, 3-31 i és de titularitat municipal. L'emblemàtic edifici, va ser
construït l'any 1962 per Antoni Bonet i Josep Puig, i va obrir les seves portes l'any 1964. Per la seva
singularitat arquitectònica, va ser catalogat com a Patrimoni arquitectònic de Barcelona. Va tenir un
lloc destacat com a punt de trobada pels veïns del barri del Congrés i la Sagrera durant els anys en
què va estar operatiu, fins al tancament de les activitats l'any 2006. L'any 2010, l'edifici va passar a
mans municipals i es va iniciar la seva rehabilitació.

patrimonial.
béns

actes: 124.78m2 amb una capacitat de 120 persones
3 Sales de reunions amb capacitat de 8 persones cadascuna
Espai de projectes amb capacitat per a 24 llocs de treball aproximadament
Recepció
2 despatxos amb capacitat per 3 persones cada un
Magatzem (50,94m2)
Un espai entre plantes:
Espai Altell: espai de projectes per a 16 persones
Una primera planta amb:
Sala de formació 1 (és previst equipar-la amb 18 ordinadors)
Sala de formació 2 (és previst equipar-la amb 18 ordinadors)
Espais de projectes capacitat per a 30 persones
Espai projecte Decidim
Espai office-Cafeteria
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Terrassa i grades.

CLÀUSULA 4: SERVEIS
El contracte inclou la gestió i prestació dels següents serveis

4.1.1. Servei de dinamització i facilitació a la innovació democràtica
4.1.2. Servei de suport a la recerca en tecnologia, ciència i democràcia
4.1.3. Programa de residència i suport a un ecosistema de projectes
4.1.4. Programa d'alfabetització i empoderament digital i democràtic
4.1.5. Programa Canòdrom Obert

4.2. Gestió de serveis de n

s Serveis de
-los a les necessitats detectades del barri i la
ciutat. Aquestes adaptacions no comportaran increment de preu de contracte.
4.1.1. SERVEI DE DINAMITZACIÓ I FACILITACIÓ A LA INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA
acompanyament en el disseny de processos de participació mediats tecnològicament i es concreta
en:
Assessorar i acompanyar en la dinamització de sessions participatives a la Direcció
presa de decisions democràtica, sigui presencial, de forma digital o híbrida.
Oferir un servei de facilitació i dina
de decisions als projectes residents del Canòdrom.
Acompanyar, assessorar i col·laborar en la dinamització i facilitació de sessions de treball
comunitari del barri Congrés-Indians .
adjudicatària oferirà i difondrà aquest servei entre els seus canals de comunicació
habituals i atendrà les demandes que hi pugui haver prioritzant sempre, les sessions participatives
relacionades amb la millora i cohesió del territori on està ubicat , aquelles relacionades amb els
prototipatge en la presa de decisions democràtica.
ació del contracte, un
catàleg de dinamitzacions i facilitació de sessions participatives sobre les tipologies de sessions
hagués presentat durant la fase de licitació per a les modalitats a) i b), i el desenvolupament
posterior de la proposta metodològica per a les tipologies de sessions c), d) i e).
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a)
deliberació, recollida de propostes i presa de decisions democràtica, en format presencial,
digital i híbrida.
b)
da.
c) Metodologies per a la realització de conferències, debats i taules rodones amb seguiment
presencial i digital.
d) Esdeveniments de participació únicament digital, amb interacció que contemplin, des de
15 fins a 100 persones.
e) Metodologies per al debat i p
sorteig (entre 20 i 50 persones).

adjudicatària,tant
presencials com digitals, són les següents :
Any 2021

60 (120 hores)

Any 2022

80 (160 hores)

4.1.2. PROGRAMA
DEMOCRÀCIA

DE SUPORT A LA RECERCA EN TECNOLOGIA, CIÈNCIA I

democràcia. Aquest programa consisteix en el foment i acompanyament de projectes i iniciatives de
recerca
aplicada
a
la
ciutat
entorn
les
següents
àrees
temàtiques:
Innovació democràtica:
Governança democràtica, processos de

participació, govern obert i innovació en

Xarxes socials, activisme, i política.
Autorganització comunitària, comuns urbans i xarxes de cooperació ciutadana.
Models de ciutat i societat
Innovació digital i ciència ciutadana, orientada a analitzar críticament i plantejar alternatives als
models actuals de desenvolupament tecnològic i científic i els seus impactes socioeconòmics.
Dades comuns i Intel·ligència Artificial Crítica
Infraestructuras lliures, making i autonomia tecnològica
Tecnologia, ciberfeminismes i violències digitals,
Geopolítica de la tecnologia i justicia global,
Cultura digital i transformacions socials,
Tecnociència crítica i ciència participativa,
Videojocs amb perspectiva de gènere, social i/o educativa
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1. Residència: Allotjament del projecte en espais de coworking compartits per una durada

ts, subvencions o premis que es convoquin
durant aquest període.
2. Assessorament i informació pel que fa a fonts de finançament, coordinació amb projectes

Convenis de col·laboració amb altres centres de recerca, universitats i centres
culturals.
Estances
aplicats de TFG i TFM.
Projectes de recerca competitius europeus, internacionals i nacionals.
3. Suport al Retorn:
Tallers, cursos, hackatons i datatons
Presentacions, cicles de conferències i debats,
Projectes de prototipat i experimentació,
Articles en premsa i publicacions acadèmiques,
Materials didàctics, exposicions, instal·lacions i altres resultats de caràcter divulgatiu.
tres universitaris i
difusió digital del servei adreçada específicament a centres de recerca, universitats i departaments
que en puguin estar interessats detallant els serveis i sistemes de col·laboració establerts.
La proposta de residència de projectes de Recerca serà sempre aprovada amb caràcter previ per la
Tindran prioritat aquells projectes que puguin oferir una major incidència social i ciutadana i que

t
la vigència del contracte:
Mínim

Òptim

Any 2021

6

10

Any 2022

7

12

4.1.3. PROGRAMA DE RESIDÈNCIA I SUPORT A UN ECOSISTEMA DE PROJECTES
formació
la democràcia, les tecnologies i la cultura digital i que ho fan des dels principis del programari lliure, el
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lliure accés al coneixement, la sobirania tecnolò
comunitari i la democràcia en xarxa.
eixos temàtics:
Innovació democràtica
Tecnologies (hardware i software) lliures i democràtiques
Ciberfeminismes
Ciència ciutadana i participativa
Cultura digital i democràtica
Anàlisi i visualització de dades amb perspectiva crítica
Urbanisme crític i tecnologies digitals
Procomuns digitals
Drets digitals i sobirania tecnològica
Innovació social per donar resposta a emergències socials, sanitàries, climàtiques i
habitacionals.
Han de complir amb els següents criteris interns
1. Governança interna democràtica
2.
3. Utilització o foment de les tecnologies lliures
4. Objectiu de millora o transformació social
La residència tindrà una durada màxima de dos anys, finalitzats els quals es realitzarà una

ràtica.

propi Ateneu o a la Comunitat del barri Congrés-Indians.

Assessorament en la cerca de finançament social o públic
Promoció del Networking o treball en xarxa

aquests serveis:
Estar informat dels canals i procediments per accedir a fonts de finançament de caràcter
públic (subvencions premis..), fonts de finançament privat de caire social (programes i
subvencions de fundacions o empreses), i fonts de finançament social a través de
crowfunding.
Incloure les activitats dels pr
-los dels canals de participació en el sistema i òrgans de
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governança

projectes amb d
col·laborar.

La proposta de projectes residents serà sempre aprovada de forma anticipada pel responsable del

Mínim de projectes reside
Any 2020

5

Any 2021

10

Any 2022

20

Comunitat Decidim:
comunitat local i global, i una associació (Associació de Software Lliure Decidim) que
sdeveniments i trobades periòdiques, tant per la governança
democràtica del projecte com per a la recerca entorn als reptes tecnològics i socials als que
(Sessions Oper
DecidimFest que consisteixen en conferències, debats i tallers de dos dies de durada.
ssociació de Software Lliure Decidim organitza una assemblea de sòcies amb caràcter
anual. L'empresa adjudicatària del contracte donarà suport en la dinamització i difusió
de
participació i els canals de comunicació propus de l'Ateneu, segons el seu Pla de
Comunicació.
Feminisme i tecnologies digitals i democràtiques: La perspectiva de gènere és un eix
d'Innovació Digital i Democràtica ha de tenir una línia de treball específica sobre feminismes
ament a projectes, la formació específica en
ciberactivisme feminista, el disseny de programes de prevenció de violències de gènere a la
perspectiva de gènere. Aquesta línia de treball podrà allotjar fins un màxim de 5 projectes en
residència. La selecció es realitzarà de forma anual i

Per tal de promoure la perspectiva de gènere entre els projectes tecnològics i donar a

Videojocs amb perspectiva crítica: en aquest p
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equips de projectes de programes universitaris, principalment graus i màsters oficials, que
treballin en projectes de videojocs que integrin alguna de les següents vessants:
ció, la investigació científica, la inclusió digital i la
participació ciutadana a través del videojoc.
impulsar la transformació social a través de projectes pedagògics fonamentats en la
cultura del videojoc.
xploració de nous models de creació,
producció, distribució de videojocs i productes editorials dins del marc de creació del
programari i de la cultura lliure.
AM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtica), del que
tradicionalment es poden veure tecnologies marginades.
Videojocs
amb perspectiva crítica:
1.- Una activitat adreçada a visibilitzar la feina dels projectes, oferint presentacions de
videojocs i demostracions en viu, espai de joc, tallers, xerrades, etc.
2.- Unaltre
manipulació, etc.

Projecte Decidim

Feminisme i tecnologies
digitals i democràtiques

Videojocs amb
perspectiva
crítica

Any 2021

Dinamització i comunicació 3 SOM
Dinamització i comunicació 3 LAB
Dinamització i comunicació DecidimFest
Dinamització
assemblea
Associació
Decidim

Organització, dinamització i
comunicació 3 activitats

Organització, dinamització
i comunicació
2 activitats anuals

Any 2022

Dinamització i comunicació 3 SOM
Dinamització i comunicació 3 LAB
Dinamització i comunicació DecidimFest
Dinamització
assemblea
Associació
Decidim

Organització, dinamització i
comunicació 3 activitats

Organització, dinamització
i comunicació
2 activitats anuals

adjudicatària els facilitarà, a més, els espais que siguin necessaris per a la realització de les seves
reunions de treball així com els espais i dinamització necessàries per al bon desenvolupament de les
activitats obertes al públic que puguin organitzar.
Ocupació places coworking dels projectes amb residència permanent

Projectes
en
residència permanent

Total pax coworking

Renovació del projecte

Activitat obertes/any

Decidim

10-15

No

3 SOM
3 LAB
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1 Decidimfest
1 assemblea sòcies
Feminismes
tecnologies digitals
democràtiques

i 8-12
i

Videojocs
amb
perspectiva crítica

10-15

Pla de treball anual
dels equips residents
que inclogui retorn a la
comunitat.

3

Pla de treball anual
dels equips residents
que inclogui retorn a la
comunitat

2

4.1.4. PROGRAMA D'ALFABETITZACIÓ I EMPODERAMENT DIGITAL I DEMOCRÀTIC
a dur a terme

Antena Cibernàrium: servei amb una oferta centrada en sectors de població afectats per la
bretxa digital.
solidària per treballar amb programari lliure.
comunitària.
Per poder
amb 18 ordinadors cadascuna.
una oferta específica orientada a com
temàtiques:
Competències bàsiques per interactuar a la xarxa
Drets i ètica digital
Privacitat i seguretat a les xarxes
Xarxes socials i xarxes polítiques
Democràcia i participació digital
Decidim.barcelona i la participació a la ciutat
Emprenedoria social i solidària a través de canals digitals
Videojocs amb perspectiva crítica
Tecnociència amb perspectiva de gènere
Tecnopolítica pràctica
Programari lliure
Anàlisi i visualització de dades
Aquesta pr
durada, tant presencials com digitals o bé combinant les dues modalitats.
Els mòduls han de poder enllaçar-se per seguir itineraris temàtics que vagin des de la iniciació
aprenentatge a un aprofundiment més tècnic i especialitzat de cada àrea temàtica.
Contractació de formadores per a la impartició dels cursos presencials i/o virtuals.
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Gestió de les inscripcions i gestió dels pagaments que es realitzaran al compte corrent que

municipals de formació com po

itineraris temàtics amb diferents nivells de coneixements.

persones for
ho considera convenient.

Any 2020

6

Any 2021

50

Any 2022

100

4.1.5. PROGRAMA CANÒDROM OBERT

promogudes pels pr

projectes específics
que s
Projectes Grades Obertes. En els darrers anys, el Districte de Sant Andreu ha promogut la
activitats són Grades obertes de pr
tardor.
Projecte de recuperació de memòria històrica del Canòdrom.
seva història
sentimental que guarden molts veïns i veïnes i plasmar-la en un projecte participatiu que doni
Espais i activitats infantils i juvenils.
infants i adolescents basat en la tecnologia que pugui estar en funcionament determinats dies
Treball en xarxa comunitària de Congrés-Indians:
es coordinarà periòdicament amb les taules comunitàries de treball que estiguin en marxa i
Canòdrom Cultural:
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Programació, coor
amb el Districte de Sant Andreu.
Dissenyar, liderar i implementar el projecte de Memòria Històrica del Canòdrom, comptant

Participar activament a la Festa Major del barri del Congrés, amb la realització de, com a
mínim, dues activitats obertes al públic.
Participar activament en les taules de treball i reunions de la Xarxa comunitària de CongrésIndians, amb una dedicació mínima de 25 hores anuals.

posta de projecte de
Memòria històrica del Canòdrom abans de passats 3 mesos des de la signatura del contracte, sobre
del Districte de Sant Andreu.
La pr
trimestral almenys 15 dies abans de la seva comunicació.
4.
esdeveniments i formació a organitzacions que ho sol·licitin, sempre i quan no hi hagi reserves
prèvies que ho impossibilitin.

relació:
1.

2. Activitat de rellevància comunitària al barri
3.
4. Activitats organitzades per entitats o altres administracions que el seu objecte estigui
5.
organització interna.
6.
7. Activitats organitzades per empreses de qualsevol tipologia.
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Exem
Preu reduït Tipus 2 (més elevat que el Tipus 1) per a tipologia 4 i 6
Preu normal per a tipologia 7.

b els procediments
que aquest té establerts.

real per als projectes residents al Canòdrom
inclogui els formularis, requisits i calendari de resposta.

4.1.7. PROGRAMA DE
A. Programari i hardware lliure

infraestructures digitals lliures en el marc municipal, es desplegaran, per a la gestió d
exclusivament tecnologies digitals de caràcter lliure.

Linux en els actuals equips existents al Canòdrom per al seu funcionament
els següents:

del Canòdrom.
Equips que s
les sales de formació (36)
Impressora del Canòdrom
Tots els equips nous que poden instal·lar-se en el futur en els serveis del
Canòdrom, com poden ser els del Bar o de qualsevol altre tipus.
fiques de

gestió de:
La Cessió de sales adreçada als projectes residents
Un Sistema de comunicació intern entre els projectes residents

Prescripcions Tècniques.
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tària vetllarà per a la promoció del programari lliure entre les persones i

B. Proposta organitzativa per a la governança democràtica

1.
2.
3.

el
-ne millores respectant-ne la missió i, col·laborar en els seus

objectius.
4. La relació amb el barri i la comunitat de Congrés-Indians ha de permetre fer del Canòdrom un
equipament impulsor del desenvolupament comunitari i democràtic del barri.
5.
digital i democràtica de la ciutat i de fora i, en especial, dels Ateneus de Fabricació.
En aquest marc, el model de governança ha de possibilitar la participació democràtica de molts i

El model de governança consisteix en un sistema que integri:

Plataformes digitals i Òrgans de participació per a la presa de decisions democràtica.
Possibilitar la creació de grups de treball que impulsin i/o desenvolupin projectes en xarxa
Plataforma digital que pugui integrar tot el sistema de governança

s òrgans de participació del sistema de
governança, així com tots aquells aspectes necessaris per a dur a terme la gestió del servei, en un
màxim de 2 mesos després de la formalització del contracte. Aquesta proposta serà consensuada i
modificada si és ne
responsable del contracte.

Coordinar els òrgans de governança: convocar les assemblees, les sessions de comitès,
grups de treball i altres òrgans que puguin ser constituïts.
Facilitar i dinamitzar les assemblees, reunions i sessions dels òrgans de governança
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Mantenir i dinamitzar els continguts de la plataforma digital per a la presa de decisions

C. Rel
la comunitat de Congrés-Indians i col·laborar activament en la seva millora i desenvolupament social.
Igualment, ha de col·laborar i
resolució de conflictes.
Coordinació i col·laboració activa amb les Taules Comunitàries de Congrés-Indians
Suport i col·laboració amb la festa major del barri
Coordinació amb el Districte de Sant Andreu per a la resolució de conflictes i promoció de la
convivència a la plaça Canòdrom quan es consideri necessari.
del territori, donant a conèixer els diferents serveis i programes que es volen posar en marxa a

L
calendari, format i sessions informatives a entitats, veïns i veïnes del territori per tal de donar a
veis que oferirà.
Es podran combinar sessions informatives obertes realitzades al Canòdrom amb les visites a les
entitats i serveis més significatius del territori.
ments,
opinions i idees que puguin sorgir en aquestes interaccions.

modificar si cal i, aprovar aquesta proposta abans de dur-la a terme.
adjudicatària redactarà un informe de les activitats, reunions i entrevistes realitzades,
indicant dates, persones participants, entitats, serveis, així com dels resultats de les mateixes
D. Treball en xarxa

Per a impulsar aquesta xarxa és indispensable establir una sèrie de coordinacions i complicitats amb
altres serveis i equipaments de la ciutat
Coordinació amb els Ateneus de Fabricació: es planteja la necessitat de potenciar la

transformació democràtica i digital crítica.
Connexió amb la a la xarxa d'equipaments públics municipals
Digital i Democràtica ha de tenir relació i coneixement mutu amb serveis municipals com són
les biblioteques, els centres cívics i les Fàbriques de Creació que treballin amb projectes de
cultura digital.
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digital o que tracten temàtiques relacionades en algun dels seus serveis. Per això, és
important establir una relació de coneixement que potenciï el treball conjunt amb aquests
tipus de serveis i que possibiliti treballar plegats en projectes conjunts.
Entre les funci
aquest tipus de serveis que poden confluir en la realització de projectes comuns.

permeti donar a conèixer els seus serveis i activitats a diferents públics, entorns i territoris, però a més
a més, el Pla de Comunicació ha de crear un relat, una visió, una imatge i una conceptualització de

adjudicatària presentarà una proposta complerta de Pla de Comunicació a la persona responsable del
contracte en un període màxim de tres mesos des de la signatura del contracte. Aquesta proposta ha
de contemplar:
emprar
-se als
diferents usos comunicatius.
Proposta de
de la mateixa
Proposta de llistes de distribució i newsletters
Ús de xarxes socials per a la difusió de serveis i activitats
Comunicació específica per al territori Congrésentitats

actualització i manteniment

Comunicació i difusió dels esdeveniments
Comunicació amb els projectes residents
Es tindran en compte els diferents àmbits de comunicació en base a la
impacte a diferents nivells territorials:
Veïns i veïnes de Congrés-Indians i altres barris propers
Àmbit ciutat
Àmbit internacional
També es tindran en compte diferents formes de comunicació en base al perfil de persones usuàries
col·lectius de programari lliure, makers, etc.
Suport comunicacional als esdeveniments digitals
Una de les funcions de comunicació és la de prestar suport als diferents actes i esdeveniments que
Des del Pla de Comunicació es prestarà suport i servei als actes i esdeveniments:
*Comunicació prèv
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*Coordinació de streaming, directes, notícies a xarxes, plataformes de participació i difusió
online
*Assessorament per a la bona comunicació digital dels actes i events a entitats i projectes
Imatge corporativa
Les
adjudicatària, hauran de situar en lloc preferent el logotip de l'Ajuntament de Barcelona, com a titular
del Programa amb el logotip corresponent, i com a gestió tècn

Cultura, Educació, Ciència i Comunitat en són titulars, tant a efectes de relació amb altres entitats o
persones, com amb la premsa o qualsevol mitjà de difusió social.
4.2. GESTIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA I SEGURETAT
4.2.1. Servei de neteja
El servei de neteja serà executat, de forma di

a
alts, lluminàries, cortines, tapisseries i, terrats i desguassos accessibles, cara interior i exterior de
persianes.

tasques. Les tasqu
IEs prohibeix l'ús generalitzat de productes desinfectants altament agressius pel medi ambient
(lleixiu o altres) en terres i tot tipus de superfícies. Aquest tipus de productes només es
podran utilitzar en la neteja de vàters, piques, i altres desaigües dels espais del centre
ambientadors o altres tipus de pastilles, substàncies perfumades o productes anàlegs.
Queda prohibit l'ús de productes de neteja en esprai i tot tipus d'envasos amb gasos
propel·lents. Quan calgui, s'utilitzaran ampolles polvoritzadores amb sistema mecànic.
II- Qualitat Ambiental del productes de neteja habituals
Es consideren productes bàsics habituals els següents: producte per terres i enrajolats,
producte neteja superfícies (per mostradors, taulells, prestatgeries, mobiliari, etc.)
Serà obligatori que aquests productes compleixin amb algun dels requisits següents, pel que
fa a compostos químics en la formulació del producte: o exclusions i limitacions referides al
Reglament (EC) 1907/2006 (Reglament REACH), o exclusions i limitacions referides a les
indicacions de perill (frases H i frases EUH) i frases de risc (frases R), o exclusions i
limitacions referides a concentracions de biocides, tal com es descriuen en alguna
ecoetiqueta de Tipus I, com per exemple l'Etiqueta ecològica europea1, el Cigne nòrdic2 o
equivalent.

seva utilització i dosificació. III- Retirada selectiva de residus
La retirada de residus hauran de contemplar totes aquelles fraccions de residus que en el moment
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d'iniciar el contracte i en l'emplaçament de cada centre siguin objecte de recollida selectiva en el
model de recollida selectiva municipal, i que en general són les següents: - Paper i cartró (contenidor
blau) - Envasos lleugers: plàstic, llaunes i brics (contenidor groc) - Vidre (contenidor verd) - Matèria
orgànica (contenidor marró) - Rebuig (contenidor gris) Les bosses industrials grises o negres que
l'adjudicatari utilitzi per a la retirada de residus hauran de ser d'un mínim del 80% de plàstic reciclat

4.2.2. Servei de seguretat
Horari del servei de seguretat:
Servei de vigilància de dilluns a divendres, entre les 19h i les 23h.
Servei de vigilància dissabtes, de 8 a 22h
Servei de vigilància diumenges de 9 a 21h
6h.
Funcions:
setmana dissabtes de 8 a 22h i diumenges de 9 a 21h.
b) Exercir la vigilància en general de les dependències, els béns i les instal·lacions.

educada les visites que es personin al centre. Actuar sempre sota els principis deontològics i ètics que
el seu lloc de treball comporta.
e) Mantenir tot el material, uniformitat, mitjans tècnics, sistemes, etc. en perfecte estat i condicions.
a Urbana de Barcelona i del Cos de
f) Realitzar el control documental de la sortida de materials que es produeixi, especialment quan hi ha
obres (béns, eines, maquinària, útils, equipament, mobiliari, ...).
g) Donar avís a les persones per les qual pregunta una visita i esperar que baixin a busca-la o
indicar-li el camí per accedir-hi tot seguint les instruccions dels corresponents procediments.
h) No deixar abandonat el servei, sense que abans
en cada moment.
j) Evitar que es cometin actes delictius o infraccions que es pogueren produir, i col·laborar en
qualsevol situació de risc o emergència.

l) Utilització del DEA (desfibril·lador) en cas de necessitat, prèvia formació.
m)
m) Amb caràcter general, seguir les directrius i ordres que es facin des de la Direcció pròpia.
o) Anotar al llibre novetats i informar de les ordres i noves directrius rebudes durant el servei. La
en els mateixos durant el període de vigència del contracte.
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4.3.1. Gestió amb proveïdors de serveis de manteniment
subcontractar-se els serveis amb les empreses prestadores actuals o optar per canviar
d'empresa proveïdora:
Renting fotocopiadora
Manteniment impressora
Manteniment ascensor
Manteniment aire condicionat
Manteniment alarma

4.3.2. Petit manteniment
El petit manteniment anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

.

o
o
o
o
o
o
o

y:
Còpies de claus i de comandaments a distància
Muntatge o/i trasllats de mobles petits (carros, armariets, calaixeres, etc.)
Instal·lació, reparació o retirada de prestatgeries, suros, plafons, quadres, cartells,
etc.
Neteja i recollida de mobles en desús, runa, brossa, etc.
Muntatge i/o trasllat d'elements per fer les activitats dins i fora del centre ( pèrgoles,
cadires, plafons, maquetes....)
Altres

m, aigua i comunicacions de

CLÀUSULA 5. HORARIS
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De 8 del matí a 23h, de dilluns a divendres
Dissabtes de 8 a 22h
Diumenges de 9 a 21h

uest

al públic en general de forma diària. Per a la contractació del Bar cafeteria es preveu una licitació
-se inclòs en el present contracte.

En cas de programar-

En cas de tractar-

-se

En tot cas, la Direcció d'Innovació Democràtica estarà assabentada amb antelació de qualsevol

CLÀUSULA 6. PERSONAL

.

Aquest perfil professional és el

responsable de:

Assessoria en projectes de recerca
Coordinació general de la programació del canòdrom
nt
Coordinació amb el Districte de Sant Andreu quan sigui necessari
Participació a la xarxa comunitària de Congrés-Indians
Gestió de les dades personals de les persones usuàries
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Personal responsable de comunicació

clàusula 4.1.8.
Personal responsable de serveis i projectes, dinamització i formació
serveis descrits a la clàusula 4 que ofereix

tècnica:

a sales comunes com sales de

icipal del contracte, en un
contempli la cobertura dels diferents serveis descrits en aquest Plec de Condicions.
Personal de neteja i seguretat
sa adjudicatària podrà realitzar contractació directa o indirecta dels serveis que es descriuen
a la clàusula 4.2.
6.2. Pla de formació del personal del servei
és un equipament de promoció de la innovació i la
tecnologia digital i democràtica. És indispensable que el seu personal tingui un Pla de Formació anual
a
del servei.
tant pel personal propi com per tot aquell que pugui subcontractar-se.
El Pla comptarà amb un mínim de 60 hores de formació que es distribuiran de la següent manera:
Formació en perspectiva de gènere: 20h anuals
Formació en programari lliure: 20 h anuals
Formació en elaboració de projectes, recerca aplicada, anàlisi de dades i ciència ciutadana:
20h anuals.
El personal de neteja no està subjecte a aquesta formació.
El personal de seguretat haurà de rebre una formació de 10h anuals en perspectiva de gènere.
6.3. Condicions generals
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Cal assegurar la prestació del servei amb el nombre de professionals establerts. Durant la vigència
del contra
-se
prèviament al responsable del contracte amb una antelació mínima de 15 dies.
En cas d'absència puntual per malaltia del personal assignat, l'empresa adjudicatària es compromet a
cobrir el servei de forma immediata.

voluntari amb el vistiplau
a les condicions establertes en el present contracte. L'adjudicatària promourà i vetllarà per l'adequat
reciclatge i la millora de la formació dels i les professionals que composen l'equip.

Els projectes, documentació, base de dades de les persones usuàries, cartera de professionals,
talleristes i proveïdors/es generats i contractats al llarg de la vigència del contracte, es consideraran
de propietat municipal
d'acord amb les directrius municipals. L'entitat gestora haurà d'assumir els canvis dels mateixos que
es puguin produir mentre duri el contracte, adaptant els horaris i els professionals.

amb la persona
coordinació amb la Direcció.
Es vetllarà especialment per comunicar de forma ràpida i eficaç els problemes en el funcionament
dels diferents serveis i programes, les incidències i, els desperfectes i conflictes que hi pugui haver a

blic de la plaça del Canòdrom. Es calcula una
dedicació anual de coordinació amb el Districte de Sant Andreu de 10 hores anuals.

CLÀUSULA 8. PREUS PÚBLICS

públics aprovats anualment pel Plenari del Consell

-se als preus
Municipal en la forma i procediment que

proposta complerta de preus públ

de Barcelona té aprovats a les Ordenances Fiscals vigents.
Aquesta proposta contemplarà variables com:
21
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Els serveis extraordinaris que es poden requerir: suport tècnic, neteja, o obertura fora

clàusula 4.2. del PPT
La possibilitat i característiques de contraprestació en servei a la comunitat a canvi
del preu per part dels projectes residents al Canòdrom.
Inscripció a Cursos i formació:
Hores dels cursos i diferències de preu en funció de les hores presencials o virtuals.
Diferències de preu i facilitats en funció de persones afectades per la bretxa digital
rabilitat

CLÀUSULA 9. GESTIÓ DE LA RECAPTACIÓ DELS PREUS PÚBLICS
La gestió de la recaptació dels preus públics

responsable del contracte en tot moment.
El contractista no podrà recaptar de les persones usuàries cap concepte que no estigui previst en els
licació.

següent.
ment en un compte restringit de recaptació de titularitat municipal, a
mensualment dins dels 10 primers dies del mes següent al seu cobrament.
cilitarà el detall dels conceptes ingressats puntualment amb periodicitat mensual a la
conceptes facturats, cobrats, impagats, pendents de cobrament o similar en qualsevol moment, i
Democràtica ho sol·licita.
Pel que fa a la gestió de les bonificacions sobre els preus públics, que pugui establir-se en la
normativa
exempcions o reduccions de preus que es produeixin segons normativa.
CLÀUSULA

gestió de servei públic.
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Aquesta empresa té diferents contractes signats amb petites empreses i persones emprenedores per

scar altres espais on
aquesta transició i acompanyar en tot el possible aquest procés. Per a fer-ho possible, la direcció
d'Innovació Democràtica s'entrevistarà amb els equips, empreses i entitats que es troben actualment
al Canòdrom, arribant a acords o propostes de reubicació que consideri convenients i que es

novació Digital i Democràtica implica el desenvolupament
de nous serveis i els requeriments, protocols i processos per a dur-los a terme. Per això, es demana a
rents
serveis inclosos en aquest PPT

participació.

a)

Realitzar
realitzin.
nt

b)

contracte una proposta de

en portes, separacions mòbils entre sales de la primera planta, revisió i reparació de la
,
entrada principal, o altres canvis o arranjaments que pugui considerar adients.
Relació de mobiliari o equipament tècnic necessari per a dur a terme els nous serveis
Reubicació interna de projectes o empreses ubicades al Canòdrom si fos necessari.
.

CLÀUSULA 11. AVALUACIÓ
L'empresa adjudicatària haurà de presentar una memòria anual del servei, en el termini màxim de 15
ció del contracte i el 31/12/2020.
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adjudicatària haurà de proposar, a la persona responsable del contracte, un sistema de

responsable del contracte es proposin.
ntempli tota la
gestió del període de durada del contracte.

CLÀUSULA 12. DOCUMENTACIÓ I PROGRAMARI GENERAT A TRAVÉS DEL CONTRACTE
Tot el programari generat sota aquest contracte serà publicat sota les llicències: Affero GPLv3 o
posterior [https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.en.html] en el cas dels nous desenvolupaments, i de
De cara a maximitzar la transparència i la col·laboració ciutadana, el contingut de textos, gràfiques,
fonts tipogràfiques, àudio, vídeo o altres elements de disseny, es farà públic amb una llicència
Creative Commons By-Sa [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode].
Igualment, les dades que es puguin recollir de manera sistemàtica a través de scrappers o altres
tècniques de consulta massiva, seran publicades amb llicències Open Data Commons Open
Database License [http://opendatacommons.org/licenses/odbl], en formats estandarditzats i
accessibles (tipus CSV, JSON, etc.) i, sempre que sigui possible, amb eines

DEL SERVEI
Prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat establerta, qualsevol alteració haurà de comptar
amb la preceptiva autorització de la persona responsable a nivell municipal i comunicar-ho als
usuaris/àries públicament.
Organitzar i executar els diferents serveis
licitació, i segons les condicions del present plec, amb les modificacions que es puguin proposar

en són titulars, tant a efectes de relació amb altres entitats o
persones, com amb la premsa o qualsevol mitjà de difusió social.
Respondre de tots els danys i perjudicis que es derivin del funcionament del servei, ocasionats
tant a terceres persones com al personal depenent d´ella.

Portar un inventari de béns mobles existent, amb expressió de llurs característiques, marca,
model, així com de la seva valoració econòmica i estat actual.
Tractar les dades de caràcter personal segons la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de

adjudicatària en funció del servei, no poden ser objecte de cessió, difusió, publicació o utilització
per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop
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causa legalment admesa o establerta en aquest plec.

difusió per premsa i
adequada, a disposició de les persones usuàries i participants.
de tota la
informació pertinent sobre el funcionament dels serveis.
municipals vigents pel que fa als Equipaments Públics.
ot el personal del servei estigui format per a la utilització en

Totes aquelles indicades el Plec de Clàusules Administratives Particulars

CLÀUSULA 14. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Atès els resultats obtinguts durant el 2021 (reflectits en la Memòria del 2021), i valorant els usos dels
diferents serveis i els resultats de les activitats programades, podria plantejar-se una modificació del
-se en els
següents aspectes:
Modificació del nombre mínim i/o màxim de projectes de recerca en tecnologia, ciència i
dem
com de les demandes rebudes.

Replantejament del sistema governança, modificant els òrgans i funcions del mateix (segons
suggeriments i/o queixes rebudes per part de les persones i organitzacions usuàries de

(clàusula 5) sempre que no suposi una modificació del preu del contracte.
Formulació de nous projectes, activita
del 2021 sense que aquests suposin una modificació del preu del contracte.

-se al llarg

CLÀUSULA 15. FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Un cop extingit el contracte, bé sigui per finalització del seu termini u objecte, per resolució o
servei estarà obligada a:
presentarà, al responsable del contracte, la relació de béns inventariables, amb indicació de
les baixes/altes que hi hagi hagut durant el període del contracte i la seva pròrroga.
contractes vi
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instal·lacions, béns immobles, claus, material i, tot
a excepció de les millores que es puguin haver produït durant el període del mateix.
Els projectes, programes informàtics, documentació, pàgina web, base de dades de les
persones usuàries, cartera de professionals, formadors, talleristes i proveïdors/es del servei
generats i contractats al llarg de la vigència del contracte o pròrroga del mateix, es
consideraran de
aquesta informació en el termini màxim de tres dies laborables després de la finalització del
contracte.

-les completament dels seus
durs, núvols de dades o suports
diversos.
La memòria del servei per a tot el període del contracte, podrà lliurar-se en el termini màxim
de 15 dies hàbils a partir de la finalització del contracte.
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