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PLEC TÈCNIC PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ I EL
PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL DEL CENTRE
CIVIC PARC- SANDARU
Durada del contracte: de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre
de 2020
Import: 695.010,12 €

A- OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del contracte la gestió i el programa de dinamització sociocultural del
Centre Cívic Parc Sandaru..
S’entén per dinamització sòcio- cultural el conjunt d’activitats a partir de les quals
es generen accions socials que fomenten la consciència col•lectiva i el
desenvolupament comunitari, estimulen el creixement i evolució personals a partir
de la comunicació, i es potencia la difusió cultural.
La dinamització sòcio- cultural es dirigeix a la població d’un territori concret, barri o
districte, i es desenvolupa amb els diferents agents socials de la zona a partir dels
espais i recursos de què es disposa.

B.-DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ
El Districte de Sant Martí de l’Ajuntament de Barcelona, ha de contractar la gestió i
Programa de Dinamització Sociocultural del Centre Cívic Parc Sandaru consistent
en la prestació dels següents serveis i tasques:
-

Servei d’atenció i informació a la ciutadania
Servei de formació a través de la realització de cursos i tallers
Servei de difusió i divulgació cultural
Programa de suport a entitats, a l’expressió i a la creació
Servei de cessió d’espai.

El Centre Cívic Parc Sandaru, és un equipament, ubicat al carrer Buenaventura
Muñoz 21, amb la gestió d’un bar com a prestació accessòria al contracte i
comparteix espai físic amb altres equipaments i serveis municipals com són el
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Centre de Serveis Socials Parc i el Casal de Gent Gran Parc que no són objecte
d’aquest contracte.
Els objectius de la gestió del Centre Cívic Parc Sandaru són:
 Proveir als ciutadans, entitats, associacions d’informació genèrica i
especialitzada en l’àmbit social i cultural
 Donar formació cultural i social
 Aportar dinamització cultural i creativa
 Oferir suport als grups formals i informals
 Dinamitzar entitats i associacions del territori
 Fomentar la participació en la vida social i cultural del barri i del districte
 Garantir i fomentar la implicació dels usuaris, tant individualment com a
nivell grupal, en la gestió de l’equipament.
L’empresa adjudicatària ha d’organitzar i gestionar les activitats i projectes de
difusió cultural i intervenció comunitària a través del catàleg de serveis que més
endavant es descriu en l’apartat C, d’acord amb les directrius de la Direcció de
Serveis a les Persones i Territori.
L’empresa adjudicatària treballarà en xarxa amb la resta de centres cívics del
districte i de la ciutat, facilitant l’intercanvi d’informació, de recursos, i
complementant l’oferta de projectes. S’implementaran, per tant, dins la
programació dels centres els projectes d’acció municipal que es treballin
conjuntament tant a iniciativa del districte com d’altres departaments municipals,
assumint en les programacions les temàtiques d’interès social que l’equip de
govern de Barcelona determini.
La metodologia de treball a desenvolupar dins del projecte de gestió de
l’equipament es centrarà en els següents elements:








La informació
La formació cultural i social
La dinamització cultural i creativa
L’animació per al suport als grups formals i informals
La dinamització d’entitats
La participació en la vida social i cultural del barri i del districte
I la implicació de les persones usuàries, tant individualment com a nivell
grupal, en la gestió dels equipaments.

L’adjudicatària farà una programació trimestral, segons els criteris anteriors.
Aquesta programació serà fruit del treball d’animació i de dinamització del propi
equipament.
2
El document original ha estat signat electrònicament per:
Carles Pinar Nicolas el dia 16/07/2018 a les 08:41, que informa;
Carme Herrero Endriino el dia 16/07/2018 a les 12:17, que dóna el vistiplau.

Districte de Sant Martí
Plaça Valenti Almirall, 1
08018 Barcelona

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Haurà d’aportar els recursos humans necessaris per portar a terme els diferents
serveis que es prestin al centre cívic amb garantia suficient i d’acord amb els
estàndards de qualitat de l’Ajuntament.
Anirà a càrrec exclusiu de l’adjudicatària l’aportació dels mitjans personals que
calgui per a la prestació del servei inclòs al plec de prescripcions tècniques.
Realitzarà la recollida de dades dels diferents serveis amb la periodicitat que
determini el districte i segons el model d’indicadors proporcionat a l’inici del
contracte. En compliment de la normativa en matèria d’igualtat de gènere, totes les
dades facilitades estaran desagregades per sexe.

C- SERVEIS I TASQUES A DESENVOLUPAR PER
CATÀLEG DE SERVEIS

L'ADJUDICATàRIA.

 Servei d’ atenció i informació a la ciutadania
És un servei essencial en l’estructura organitzativa del centre. S’informa,
s’orienta i es dinamitza.
L’adjudicatària haurà d’organitzar i gestionar un servei d’informació de matí i
tarda, tenint en compte les directrius de la Direcció de Serveis a les Persones i
Territori, que garanteixi una atenció personalitzada presencial i telefònica, i de
qualitat. Oferirà a les persones usuàries informació acurada de totes les
activitats internes de l’equipament, i informació general de la resta
d’equipaments i serveis del districte i de la ciutat, a l’igual que d’altres activitats
que puguin ser d’interès.
S’hauran d’atendre les peticions d’informació que per diferents canals es rebin
al centre cívic, i donar suport informatiu als diferents serveis i entitats que
s’ubiquen dins el centre cívic.
El servei d’informació està ubicat en un espai d’acollida, que és la primera
imatge que veu l’usuari/ària, i funciona com al carta de presentació del Centre
Cívic. Compta amb mobiliari de recepció, pantalla informativa i espai per
material d’informació.
Es tindrà cura del manteniment i dinamització de la pàgina web del centre
cívic, i de la pantalla interactiva connectada amb la Xarxa de l’ICUB amb tots
els centres cívics de Barcelona. Es vetllarà perquè aquesta web compleixi els
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Organització: S’ha de garantir un horari d’atenció al públic, com a mínim del
que segueix a continuació:
Horari d’hivern (Com a mínim):
De dilluns a divendres de 8 a 22 hores
Dissabte de 10 a 14 hores
Diumenges tancat però s’obrirà si la programació ho requerís.
Horari d’estiu (entre Sant Joan i la Mercè), com a mínim:
De dilluns a divendres de 8 a 22 hores
Dissabtes i diumenges: tancat però s’obrirà si la programació ho requerís
Mes d’agost: tancat
En el cas que fos necessari algun canvi d’horari en funció del calendari festiu
oficial, aquestes modificacions d’horari i/o tancaments es pactaran prèviament
en el Consell d’Equipament amb l’autorització del/de la responsable del
contracte.
Personal: el personal haurà de ser especialitzat en atenció al públic i estar
format en les aplicacions informàtiques i digitals específiques per a la recerca i
distribució d’informació i en la gestió de xarxes socials. Es valorarà que el
personal compti amb formació en igualtat de gènere.
 Servei de formació: Cursos i Tallers
És un servei formatiu i educatiu adreçat a tots els públics. Respon als
interessos de la ciutadania, oferint nivells generalistes o especialitzats.
L’adjudicatària haurà de dissenyar, produir i dur a terme la proposta de tallers i
cursos, i altres activitats de formació cultural i de lleure, basades en
l’aprenentatge no formal i facilitant la creació, la participació i la relació.
Es programaran cursos i tallers que responguin a les singularitats del centre
cívic, com són la sostenibilitat i el medi ambient, i la música i arts
escèniques per a joves.
Una especificitat de curs serà els anomenats Tallers a la carta. Aquests
cursos i tallers consisteixen en una activitat formativa que recullen la
sensibilitat i les demandes dels grups de joves dels diferents barris dels 5
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centres cívics del Districte. En aquest cas específic, el Centre Cívic Parc a
banda de la pròpia programació haurà de coordinar i organitzar la programació
d’aquests cursos en la resta de centres cívics i realitzar el corresponent
pagament a tots els talleristes implicats.
En general, s’estableix com a mínim la realització de 90 cursos i/o tallers
anuals equivalent a 1.080 hores i una mitjana de 14 persones per grup
L'oferta de cursos serà trimestral i es confeccionarà d'acord amb la demanda,
estimulant especialment tots els projectes de sensibilització i formació en
àmbits, com la participació, la igualtat, la solidaritat, la sostenibilitat, etc. i en
general la difusió i educació en valors. S’incorporarà en la programació de
cursos, tallers i cursos inclusius adreçats a persones amb diversitat funcional.
Per al període d’estiu s’ha de preveure la programació i la realització de cursos
i tallers amb format i característiques de cursos intensius.
La gestió de la contractació dels i les talleristes, activitats de cursos i pagament
a professionals anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària i els ingressos per la
realització dels mateixos, mitjançant cobrament de preus públics, revertirà a un
compte municipal. Es reserva una quantitat mínima i obligatòria de 55.000 €
anual per aquesta programació i gestió de cursos i tallers (dels quals 10.000 €
mínim estaran reservats pels tallers a la carta dels joves) i la seva gestió
quedarà regulada per allò que estableixi la clàusula 21 del plec de clàusules
administratives particulars.
Pel que fa a les inscripcions, l’adjudicatària utilitzarà l’aplicatiu informàtic que
indiqui a aquest respecte l’Ajuntament, que serà de titularitat municipal i
impulsat per l’ICUB i serà comú per tota la xarxa de Centres Cívics de Ciutat,
per gestionar les inscripcions tant presencials com online.

Personal: l’adjudicatària haurà de contractar el personal expert necessari per dur a
terme els cursos i tallers, amb la formació i experiència que garanteixi la qualitat de
les propostes.
 Servei de difusió i divulgació cultural
- Disseny i realització d'una programació cultural pròpia i estable, que es
confeccionarà trimestralment, i que esdevingui l'instrument d'apropament de la
ciutadania del barri a les diferents expressions culturals i artístiques. Es donarà
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suport a noves persones creadores, a col·lectius d’artistes o d’altres iniciatives
artístiques vinculades a la dinàmica del centre o al territori.
- Paral•lelament, i dins un context de treball en xarxa i coordinat, es donarà
recolzament a les iniciatives sòcioculturals comunitàries i a les propostes
singulars del territori i el districte, donant suport a les propostes que actualment
es desenvolupen al barri. Aquestes activitats podran tenir un format de cicle,
mostra o actuacions puntuals.
-

L’adjudicatària donarà suport a les iniciatives de les entitats i a les activitats
que es realitzen al territori, entre d’altres les que formen part del calendari
festiu i tradicional, i les que, a criteri de la Direcció de Serveis a les
Persones i Territori, calgui donar suport.

- S’inclou la programació i gestió de la sala d’exposicions, amb un mínim
programàtic de 10 exposicions o mostres anuals, amb especial atenció als
artistes del territori. Es promouran exposicions i mostres creades i
protagonitzades per dones.

-

Es realitzaran en espais adients, en la sala d’exposicions o en altres espais
del Centre Cívic que tinguin les condicions necessàries per rebre públic,
sempre que reuneixin les condicions de seguretat, que estableixin els plans
d’emergència. Es podran realitzar en espais exteriors al Centre prèvia
sol·licitud dels permisos corresponents.
Totes les exposicions han de respondre a un criteri de qualitat en quant a
instal·lacions i infraestructures i s’hauran de tenir en compte aspectes
d’accessibilitat física i comunicativa per a què persones amb necessitats
especials hi puguin accedir. L’expositor/a haurà de signar amb
l’adjudicatària les condicions d’ús establertes.

-

Tota la programació ha d’incloure la perspectiva de gènere, entenent com a
tal les activitats que tenen en compte les construccions culturals i socials
que identifiquen el que es considera femení i masculí i/o les desigualtats
entre gèneres.

-

Programar, en l’àmbit de les arts escèniques, un mínim de 20 propostes
anuals, per a públic general. Programar, en aquest mateix àmbit, com a
mínim 6 propostes anuals adreçades al públic familiar.

-

Programar en l’àmbit de la música, un mínim de 10 propostes anuals, per a
públic familiar, adult, i de forma especial per a joves.
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L’empresa adjudicatària haurà d’assumir com a mínim i obligatòriament
40.000€ per activitats i materials necessaris per desenvolupar activitats, com
els projectes escènics ( Kinètic, Mostra’t, FragMenTs, La Nit més llarga, Kinètic
performàtic, Anem al teatre, Petit Sanadru, entre d’altres); projectes musicals (
En concert, En concert familiar, Dijous flamencs, Pájaros, entre d’altres), cicles
d’exposicions, i tota aquella programació que determini el Districte, i la que es
programa a través de la Direcció de l’equipament. S’inclou en aquest
pressupost tot el necessari per la concreció de les activitats, tant de caire socio
cultural, com de caire comunitari, vinculades al territori, incloent la difusió i la
imatge gràfica, que haurà de tenir el vistiplau del Departament de Comunicació.
 Programa de suport a entitats, a l’expressió i a la creació
- S’ha de donar suport logístic, tècnic i infrastructural a les entitats,
associacions i col•lectius del districte, i especialment dels barris del Parc i La
Llacuna, i de la Vila Olímpica, amb l'objectiu de promoure i enfortir el seu teixit
associatiu. Oferir assessorament en temes organitzatius i de gestió interna, i
acompanyament, si s’escau, en l’organització d’activitats. Aquest suport s’ha
de fer anualment a un mínim de 20 entitats.
- S'ha d'afavorir el suport als/les creadors/es, s’ha de fomentar la participació
d’aquest sector al centre cívic i fer una oferta que interessi especialment a
aquest col•lectiu. Es proposa l’oferiment mínim anual de suport en residència a
20 grups i/o entitats.
- Estimular la programació d’activitats i projectes en col•laboració amb
entitats, associacions i col•lectius dels barris del Parc i La Llacuna, i de la
Vila Olímpica, del districte i de la ciutat. Prioritzar el treball en xarxa i el
treball comunitari.
- Recolzar els potencials expressius de persones i grups en el seu desig de
practicar afeccions artístiques, o artesanals, i que no tenen necessàriament
vocació de crear o d’innovar.
- Afavorir les pràctiques manuals, físiques, o mentals per al desig de
realitzar-les, i d’intercanviar experiències amb d’altres persones.
- Obrir a artistes, consolidats i/o emergents, nous canals de difusió i
participació amb l’oferta cultural del territori i la ciutat.
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En totes aquestes actuacions es vetllarà per una participació equilibrada de
dones i homes.
 Servei de cessió d'espais
-

L’equipament disposa de sales i espais que l’adjudicatari ha de posar a
disposició de grups de persones i entitats per a què puguin realitzar
propostes i activitats. S’haurà de donar suport logístic i tècnic. Es prioritzarà
sempre l’interès públic i social de la demanda.

- Cercar noves entitats, associacions, i col•lectius que siguin susceptibles
d'utilitzar l'equipament. Oferir mensualment aquest servei de cessió a un
mínim de 20 entitats, seguint els criteris i procediments de cessió establerts.
- Ofertar i gestionar serveis complementaris que es puguin derivar de l'ús de
l'equipament per part d'entitats i/o empreses: càtering, equips de traducció
simultània, etc.
Tots els usos estaran subjectes a pagament dels preus públics que correspongui.
Amb excepció de les exempcions previstes ja en els preus públics publicats
relatives a grups i entitats del barri i sense ànim de lucre.

 Servei de cafeteria

-

Fer una oferta d’un servei adreçat tant als usuaris/àries del centre cívic com a
la població en general, amb els preus acordats pel Ajuntament de BarcelonaDistricte de Sant Martí.

-

Connectar la gestió de la cafeteria amb el funcionament general del centre
cívic, col·laborant amb les activitats que s’hi realitzin i donant-hi suport.

-

Impulsar activitats que siguin complementàries al caire sociocultural del centre.
El servei de bar-cafeteria quedarà restringit a l’activitat classificada
establerta en l’annex I categoria 2.3.2.1 de la vigent Ordenança municipal de les
activitats i dels establiments de concurrència pública de Barcelona (aprovada
definitivament el dia 11 d’abril de 2003). Com a Bar amb restauració mixta
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menor. L’esmentada ordenança defineix aquest tipus d’establiment com a bar
que disposa de barra, oi addicionalment, de serveis de taules, per proporcionar
al públic, mitjançant preu, begudes acompanyades o no de tapes i d’entrepans
freds o calents. Com únic instrument de cocció i preparació d’aliments pot
disposar d’una planxa elèctrica de 3kW per a l’elaboració d’entrepans calents.
No s´hi poden servir dinars ni sopars. Pot disposar d’aparells generadors de
calors com cafeteres i forns microones amb l´única finalitat d’escalfar tapes o
entrepans, sense que puguin elaborar aliments cuinats en el propi establiment;
tanmateix, s’hi poden servir tapes cuinades procedents d’una empresa de
càtering o cuina industrial degudament inscrita en el Registre Sanitari
d’Indústries.
El bar-cafeteria podrà ser explotat directament per l’adjudicatària o bé per
tercera persona: en aquest darrer cas la relació haurà de ser contractual i de
naturalesa privada havent-se de formalitzar per escrit i sense poder excedir del
període de durada del contracte. En tant que la subcontractació serà d’aplicació
preceptiva l’establert en els supòsits de subcontractació a la clàusula 17 del Plec
de clàusules administratives particulars. En tot cas l’adjudicatària ha de garantir
que les clàusules d’igualtat de gènere incorporades en el contracte són
d’aplicació al personal subcontractat.
L'horari d’obertura al públic haurà de ser coincident amb l’horari d’obertura del
Centre Cívic. Aquest horari podrà ser modificat a voluntat de la Direcció del
Centre o a proposta del/la gestor/a sotmesa a l’autorització de la mateixa
Direcció, en dissabtes, en dies festius o si els actes programats ho fessin
necessari.


Qualitat i higiene del servei

L’expedició de béns de consum, quedarà restringida les que siguin
autoritzats per aquest tipus d’establiments d’acord amb la categoria 2.3.2.1
de la vigent Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de
concurrència pública de Barcelona.
L’activitat quedarà sotmesa a total la reglamentació que regula aquest tipus
d’establiments, no solament pel que respecta els béns de consum, sinó
també en el que afecta a l’activitat, emissió de sorolls, i la normativa sectorial
i normes tècniques que son d’aplicació.
Les condicions higiènic-sanitàries dels aliments i altres béns de consum
seran les determinades per les reglamentacions tècniques i en general per
qualsevol normativa aplicable que reguli les condicions de composició,
elaboració, emmagatzemat, exposició, conservació, venda, manipulació, etc
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dels aliments, així com del personal adscrit al servei.
Estarà prohibit el subministrament, venda i consum de tabac, atès que el
bar-cafeteria es troba dins d’un equipament municipal , en compliment de la
Llei 28/2005 de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la
venda, el subministrament, el consum i la publicitat de productes de tabac.
Estarà prohibit la venda i subministrament de tabac a través de màquines
expenedores.
Està prohibit vendre i permetre el consum de begudes alcohòliques a
menors de divuit anys.
Està prohibit oferir gratuïtament begudes alcohòliques mitjançant concursos
ni promoure consums incontrolats a través d’ofertes diverses.
L’empresa adjudicatària serà responsable de la neteja de l’espai del barcafeteria (es contemplen terres, parets, mobiliari, cuina, utillatge i similars).



Obligacions específiques

L’adjudicatària exposarà en lloc visible l’establiment la relació de venda al
públic dels serveis.
Està totalment prohibit organitzar o celebrar jocs d’atzar amb apostes dins
del recinte objecte del contracte, així com la instal·lació de màquines
escurabutxaques i/o expenedores de tabac.
Obtenir de l’Ajuntament l’autorització corresponents a les activitats
desenvolupades essent totes les despeses per aquests tràmit a càrrec de
l’adjudicatària.
L’adjudicatària haurà de disposar d’un pla de formació i capacitació de
personal en seguretat alimentària, que garanteixi bones pràctiques de treball
i higiene i que la manipulació d’aliments està sota control.
Gestionar selectivament els residus que es generin en l’activitat segons els
següents paràmetres:
-Un contenidor per la gestió de la fracció vidre. El dipòsit final es farà als
contenidors selectius de recollida municipal (color verd).
-Un contenidor par a la gestió de la fracció envasos i llaunes. El dipòsit final
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es farà als contenidors selectius de recollida municipal (color groc).
-Un contenidor per a la gestió de la matèria orgànica. El dipòsit serà diari per
motius higiènics i de salut públic es farà al contenidors selectius de recollida
municipal (color marró).
-Un contenidor per a la fracció rebuig de brossa general. El dipòsit serà
diari, amb bosses d’escombraries en els contenidors municipals de brossa
general (preferiblement en bosses ecològiques).
Els embalatges de cartró es plegaran i es depositaran en el contenidor
selectiu de recollida municipal (color blau), així com la resta de paper.
Les paraments d’un sol ús de cafeteries (gots, plats, coberts...) hauran de
ser de material compostable orgànica. Com a regla general s’utilitzaran els
paraments habituals de cafeteria pel seu caràcter reutilitzable.
Es potenciarà l’ús de projectes de comerç just i agricultura ecològica.

D.- HORARI D’OBERTURA
L’horari d’obertura del centre haurà de ser, com a mínim, el que segueix a
continuació:
Horari d’hivern (com a mínim):
De dilluns a divendres de 8 a 22 hores
Dissabtes de 10 a 14 hores
Diumenges tancat però s’obrirà si la programació ho requerís
Horari d’estiu (entre Sant Joan i la Mercè), com a mínim:
De dilluns a divendres de 8 a 22 hores
Dissabte i diumenges: tancat però s’obrirà si la programació ho requerís
Mes d’agost: tancat.
En el cas que fos necessari algun canvi d’horari en funció del calendari festiu
oficial, aquestes modificacions d’horari i/o tancaments es pactaran prèviament en
el Consell d’equipament amb l’autorització del / de la responsable del contracte.
Els horaris de tot l’any, poden ésser modificats en funció de les necessitats del
districte.
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E. RECURSOS HUMANS
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E.1. Funcionament ordinari






Es requereixen 1.582 hores anuals per la direcció de l’equipament
Es requereixen 1.582 hores anuals pel desenvolupament del Programa
de dinamització sòcio- cultural, distribuïdes de dilluns a diumenge
segons les necessitats del servei.
El Programa ha de ser portat a terme per un/a animador/a sòcioculturals, amb formació i experiència en el camp de la dinamització i
animació sòcio- cultural.
Es requereixen 6.328 hores anuals per realitzar les tasques d’informació
i de projectes culturals específics.
Es consideren períodes de tancament, les festes del calendari vigent.

El/la director/a de l’equipament tindrà entre les seves funcions, sota la supervisió
de la Direcció de Serveis a les Persones i Territori, la de gestionar les
infraestructures d’espais i anomalies, tant del centre cívic, com de la resta de
serveis que tenen seu a l’equipament, vetllar per la coordinació d’aquests serveis
residents, gestionar recursos econòmics i materials, gestió i comandament de
recursos humans assignats al centre, gestionar els canals d’informació amb els
serveis, les entitats i ciutadania, elaborar i gestionar la programació i memòria
anual i participar de la dinamització cultural del territori.
El/la dinamitzador/a és la persona responsable de la gestió del Programa de
dinamització sòcio-cultural, sempre sota la supervisió tècnica i control de gestió de
la direcció del centre cívic. A banda coordinar els diferents agents que hi ha dins
l’equipament i tot el que implica (espais, etc.) també donarà suport i crearà
sinèrgies amb la direcció del centre, per compartir visions i plans de treball amb els
serveis de dins i fora l’equipament, i s’implicarà activament en la dinamització del
territori.

En cas d'absència puntual per malaltia del personal assignat, l'empresa
adjudicatària es compromet a tenir prevista la substitució en 48 hores, o la que
hagi ofertat en la plica (si aquesta és inferior)
Tot canvi temporal o definitiu en la composició de l'equip, haurà de ser notificat al
districte amb una antelació mínima de 15 dies. L’empresa adjudicatària es
compromet a prestar el servei de forma permanent.
El Districte podrà demanar la substitució del personal, la feina del qual no s'ajusti a
les condicions establertes en el present contracte.
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L'adjudicatària promourà i vetllarà per l'adequat reciclatge i la millora de la formació
dels i les professionals que composen l'equip.
L'adjudicatària afavorirà la presència de personal en pràctiques, així com la
incorporació de treball voluntari en el camp de l'animació. L'Ajuntament de
Barcelona promourà el reconeixement social d'aquest voluntariat.
En el seu cas i als efectes relatius a la subrogació de personal, segons allò que
estableix l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova l’Estatut dels Treballadors, en relació amb l’article 104 de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i el conveni col·lectiu d’aplicació,
s’inclou com a Annex 3 la relació dels treballadors/es, amb indicació de la seva
categoria professional, antiguitat, jornada laboral i tipus de contracte, que en
l’actualitat es troben prestant el servei.

F. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ


Taules de programació participatives

Aquesta taula té com a finalitat promoure la participació a través de la programació
d’activitats que es fan a l’equipament. La composen aquelles persones, serveis,
grups i equipaments, que vulguin participar, dels barris del Parc i la Llacuna. La
coordinarà el/la director/a del Centre Cívic
Aquest espai de participació elaborarà propostes d’activitats, i en farà el seguiment
i l’avaluació.
El seu funcionament serà, com a mínim, d’una trobada trimestral, per poder
participar en l’elaboració de la programació, i es convocarà i coordinarà des de la
Direcció del centre.

G.OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATÀRIA
Elaborar i portar a terme la gestió i el programa de Dinamització sòcio- cultural que
ha de tenir els següents punts programàtics d’intervenció:
-

Marc i orientació teòrica del Programa
Diagnòstic de les necessitats sòcio- culturals del territori
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-

Estratègies d’intervenció
Definició d’objectius
Organització d’activitats
Identificació dels mecanismes de coordinació i participació d’entitats i/o
ciutadania en el desenvolupament del Programa
Gestió dels recursos humans, econòmics i infraestructurals
Difusió del projecte
Sistemes d’avaluació i registre.

La proposta ha d’integrar la perspectiva de gènere en totes les fases del procés,
tant en el diagnòstic de necessitats com en les estratègies d’intervenció, la
programació d’activitats i els sistemes d’avaluació, amb la finalitat de garantir que
s’adequa als interessos, necessitats i demandes específiques de les dones.
Respectar la representació del projecte del centre que correspon a l'Ajuntament de
Barcelona com a titular del servei, tant pel que fa a la relació amb altres entitats o
persones, com amb la premsa o qualsevol altre mitjà de difusió social. L'
incompliment d'aquest aspecte comportarà la imposició de les sancions que
corresponguin, la instrucció prèvia d'un expedient, independentment de les
conseqüències d'ordre penal, en cas d'atribuir-se funcions que no li siguin pròpies.
Les publicacions, anuncis i altres informacions als mitjans de comunicació que faci
l'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
tècnica hi podrà figurar l’adjudicatària en lletres de menor dimensió que l’anterior i
hauran de tenir el vistiplau del Departament de Comunicació del Districte.
L’entitat adjudicatària del contracte haurà de contractar una pòlissa d’assegurança
de responsabilitat civil per cobrir els possibles riscos derivats de les activitats.
L’empresa adjudicatària ha de detallar les mesures previstes en matèria d’igualtat
entre dones i homes, prevenció contra l’assetjament i conciliació corresponsable
amb relació al personal contractat, d’acord amb el que estableixen les clàusules
corresponents incloses en el Plec de clàusules administratives particulars.
Coordinació entre l'empresa adjudicatària i l'Ajuntament
L'adjudicatària designarà una persona responsable de l'empresa per a la
coordinació i les relacions d'aquesta amb la Direcció dels Serveis a les Persones i
Territori del Districte i amb la Direcció de Serveis Generals, que pot ser la mateixa
o diferent segons consideració de l’adjudicatària
L’adjudicatària haurà d’assumir i garantir la coordinació entre els diferents nivells
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professionals i amb els diferents estaments de la organització del Districte, i
assumir els criteris, procediments i instruments de gestió existents, així com
participar de la cultura de treball impulsada des del Districte.
El Districte de Sant Martí, a través dels/de les tècnics/ques de la Direcció de
Serveis a les Persones i Territori, farà el seguiment periòdic del servei, i es reserva
el dret a convocar a l’adjudicatària amb caràcter extraordinari sempre que ho
consideri necessari.
El seguiment es farà, amb una periodicitat mínima mensual, a través de reunions
entre la direcció i coordinació del centre (i l’equip tècnic, si s’escau), i els/les
responsables municipals. Trimestralment es farà una reunió de seguiment entre els
i les responsables municipals i el/la referent de l’empresa adjudicatària.
Projecte, seguiment i avaluació del servei
L'empresa haurà d'aportar la següent documentació:


Projecte global del desenvolupament de la gestió i del Programa contingut en
el present plec, i les propostes de millora convenients. Aquest document s’ha
de presentar, com a màxim, un mes després de la formalització del contracte.



Mensualment i a mes vençut, presentarà la factura detallada per conceptes de
cost.



L'empresa adjudicatària haurà de presentar una memòria del servei, al finalitzar
l'any i a la fi del contracte. Aquest informe inclourà les dades de verificació del
compliment de les clàusules d’igualtat que incorpora el contracte, segons el que
estableix el Protocol per a la incorporació, seguiment i verificació del
compliment de les clàusules d’igualtat de gènere en els contractes públics de
l’Ajuntament de Barcelona.

Altres obligacions de l'adjudicatària


L’adjudicatària haurà de garantir la resolució de qualsevol incidència en matèria
de personal durant tot l’horari d’obertura al públic dels serveis objecte d’aquest
plec.



Els projectes, documentació, base de dades de les persones usuàries, cartera
de professionals, talleristes i proveïdors/es generats i contractats al llarg de la
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El catàleg de serveis i els usos dels equipaments els determina el districte de
Sant Martí d'acord amb les directrius municipals i la realitat social de cada
territori. L'entitat gestora haurà d'assumir els canvis dels mateixos que es
puguin produir mentre duri el contracte, adaptant els horaris i els professionals
H. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT

L’Ajuntament es compromet a:



Aportar el mobiliari, els equips informàtics i la maquinària mínima per al bon
funcionament de la gestió. Tot aquest material és propietat de l’Ajuntament.
Consignar anualment contra el corresponent pressupost ordinari la quantitat
necessària per cobrir les obligacions econòmiques que figurin en el plec de
condicions administratives.

Carles Pinar i Nicolàs
Gestor de Projectes de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Pilar Moros i Lozano
Gestor de Projectes1 de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
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