Àrea / Unitat

Àrea de Desenvolupament Econòmic
Ocupació i Economia Social
MSP
Codi de verificació

²0V1Z0V4V3B6730030K319»
²0V1Z0V4V3B6730030K319»
0V1Z0V4V3B6730030K31

Document

PEC14I01DZ

Expedient

28728/2020

Persona interessada de l'expedient

Ajuntament del Prat de Llobregat

Adreça de l'activitat

Data

13-11-2020

Assumpte

Informe Plec Tècnic - Exp. 28728/2020 - Servei
d'orientació, formació i intermediació per la
inserció sociolaboral de persones en situacions
de vulnerabilitat i risc d'exclusió social en el
març del Programa "JO PUC EN XARXA"

ÍNDEX
1. Objecte del contracte ..............................................................................

pàg. 2

2. Preàmbul................................................................................................ pàg. 2
3. Descripció del servei................................................................................

pàg. 3

4. Objectius del servei ................................................................................. pàg. 3
5. Metodologia............................................................................................

pàg. 4

6. Destinataris i dimensió del servei...............................................................

pàg. 5

7. Funcions del servei .................................................................................

pàg. 5

8. Recursos materials .................................................................................

pàg. 8

9. Organització del servei ............................................................................

pàg. 9

10. Seguiment i control..............................................................................

pàg. 12

11. Obligacions de l’empresa adjudicatària....................................................

pàg. 12

| C. de Les Moreres, 48 (Centre de Promoció Econòmica), 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 478 68 78. Fax 93 478 51 47. www.elprat.cat. NIF P0816800G

1/13

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Prestació d’un servei d’orientació, formació i intermediació per la inserció sociolaboral de
persones en situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió social en el marc del Programa
‘JO PUC EN XARXA’. Aquest programa està impulsat per l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic i per l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de El Prat del Llobregat.

2. PREÀMBUL
L’Ajuntament del Prat del Llobregat té com un dels seus principals compromisos vetllar
per la cobertura de les necessitats bàsiques de la població i la millora de la qualitat de
vida del conjunt de ciutadans, tot generant un context que permeti el lliure
desenvolupament de les persones sota el compromís de la igualtat, la justícia, l’equitat i
la diversitat social.
Les polítiques socials municipals, adscrites al Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió
Social 2018-2022, tenen com a fita afavorir processos d’inclusió social que permetin
superar aquells obstacles o limitacions que les persones puguin tenir per millorar i fer
més plena la seva vida i el seu exercici de ciutadania.
Així, des de les Àrees de Desenvolupament Econòmic i d’Acció Social, l’Ajuntament
impulsa una política desenvolupament local que permet mitigar els efectes de l’atur
estructural i el risc d’augmentar el número de les persones en situació de desocupació o
d’exclusió. Aquesta línia d’actuació ha comptat tradicionalment amb la col·laboració i
coordinació d’entitats i empreses del teixit econòmic local. Amb aquesta estratègia
d’activació laboral i socioeconòmica es busca enfortir el conjunt de l’acció de progrés de
la ciutat i preparar-se per fer front als reptes de futur en una societat globalitzada.
Amb aquest objectiu, l’Ajuntament del Prat porta endavant una política activa de
l’ocupació per a totes aquelles persones que busquen feina o que tenen l’expectativa de
millorar la seva situació laboral. L’aspiració que rau sota aquestes polítiques és facilitar la
promoció de l’autonomia i emancipació del subjecte ciutadà a través de la inserció
ocupacional, amb una especial atenció a les persones en situació de vulnerabilitat.
En aquest sentit, actualment l’Ajuntament compta amb un ventall important de
programes d’inserció sociolaboral subvencionats per diferents nivells administratius
(SOC-Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana, Consell
Comarcal) que depenen de l’àrea de Desenvolupament Econòmic, en coordinació amb
altres àrees com Acció Social o Joventut, entre altres. Aquests programes impulsen
l’ocupació en el marc d’una economia plural, tot combinant la inserció de les persones,
tant en un mercat reservat com en un mercat de treball ordinari.
Els requisits i criteris d’accés que marquen aquests programes no sempre poden cobrir la
totalitat de les necessitats d’inserció laboral de la població existent, detectades pels
propis professionals municipals. És per donar resposta a aquestes necessitats que l’any
2011 es crea el programa ‘JO PUC’, finançat per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic a
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partir de l’any 2016 i gestionat per Acció Social. Des d’aquell any el ‘JO PUC’ és el
programa que centralitza l’atenció a la població més vulnerable. Inicialment aquest
programa ‘JO PUC’ ha estat destinat a les persones aturades majors de quaranta cinc
anys i usuàries de Serveis Socials amb un alt nivell de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió
social.
Actualment, la crisi derivada de la pandèmia del Coronavirus col·loca als diferents
programes d’inserció social i laboral del SLO i d’Acció Social en un nou context marcat
per l’augment de l’atur, l’afectació de forma greu a les persones amb més dificultats
d’inserció laboral i la incertesa en la recuperació econòmica i social. Per tant, els serveis
laborals especialitzats dirigits a aquests col·lectius, han de ser ara més efectius i capaços
per a proveir a aquestes persones; sent promotors de llocs de treball adreçats a aquest
col·lectiu, oferint formació a mida d’acord amb els nínxols laborals i fent acompanyament
individual, proper i significatiu per a aquestes persones.
3. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
El programa ‘JO PUC EN XARXA’ és un servei d’orientació, acompanyament i suport a la
inserció laboral per a persones en situació d’atur i d’alta vulnerabilitat o risc d’exclusió
social. A través d’un conjunt d’accions especialitzades i del desenvolupament d’ itineraris
a mida, aquest projecte té la finalitat de promoure oportunitats de canvi i de creixement
personal, així com, recursos i formació per a treballar competències clau en els diferents
àmbits professionals.
Per millorar l’ocupabilitat de les persones el servei ha de promoure un treball de caràcter
integral que afavoreixi la inclusió social, tractant de transformar positivament aquelles
situacions vitals que poden esdevenir obstacles o limitacions per inserir-se laboralment.
La prestació del servei estarà sota la coordinació i supervisió del Servei Local d’Ocupació i
del Servei d’Acció Social, en el marc del treball en xarxa del conjunt dels serveis
destinats a la inserció sociolaboral al municipi.

4. OBJECTIUS DEL SERVEI
Objectius generals i específics
1. Atenció de persones en situació d’atur i amb especials dificultats d’inserció.
a. Acollir i elaborar un primer diagnòstic social i ocupacional.
b. Acompanyar a serveis o dispositius específics del Prat segons perfils.
c. Afavorir la continuïtat dels processos formatius i promocionar el retorn als
estudis reglats quan les situacions personals així ho permetin.
d. Fer seguiment i tancament de l’itinerari ocupacional, si s’escau, en
coordinació dels tècnics socials i laborals referents.
2. Millorar l’ocupabilitat de les persones mitjançant la definició del projecte vital i el
desenvolupament de les competències professionals i habilitats personals.
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a. Acompanyar i orientar en el disseny individualitzat del projecte vital
(personal i professional)
c. Facilitar els suports i recursos necessaris per minimitzar l’impacte dels
factors que dificulten el procés de reinserció.
d. Promoure accions formatives laborals adaptades als perfils atesos i al
context laboral.
e. Incentivar accions per afavorir el retorn a la formació reglada o la millora de
la formació acadèmica i professional.
f. Oferir un servei de qualitat que integri les necessitats i expectatives de les
persones per a dissenyar un pla d’inserció ajustat a les possibilitats reals
del mercat laboral.

3. Incentivar la recerca activa de feina.
a. Ampliar el coneixement i la utilització d’estratègies, canals i recursos per
accedir al mercat de treball.
b. Organitzar i dur a terme tallers, xerrades i altres càpsules innovadores per
a la millora de l'ocupabilitat
4. Incidir en el mercat de treball a través de l’assessorament a les empreses i
l’establiment de vincles de col·laboració.

a. Facilitar la inserció de les persones en condicions d’igualtat d’oportunitats
afavorint l’accés i el manteniment de la feina.
b. Identificar sectors, ocupacions i empreses que donin resposta als objectius
d’inserció i als col·lectius diana del programa.
c. Promoure la Responsabilitat Social Corporativa i treballar per a la superació
dels estigmes o estereotips entorn a les persones amb dificultats específiques
d’accés al mercat de treball.

5. METODOLOGIA
La metodologia de treball del programa ‘JO PUC EN XARXA’ es fonamentarà en tres pilars
bàsics:
●

●

el ‘model d’atenció centrat en la persona’ que vertebra la intervenció des de l’àrea
d’Acció Social. Aquest model reconeix la dignitat i els drets de ser, fer i decidir de
les persones, independentment de la seva condició personal o social. Es tracta
d’una metodologia que treballa amb la subjectivitat i la trajectòria biogràfica
rescatant els sabers de les persones.
el ‘model d’orientació per a la millora de l’ocupabilitat per competències” que
articula el treball d’inserció des de l’àrea de Desenvolupament Econòmic. Aquesta
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metodologia, basada en el “model ISFOL”, treballa per la definició d’un pla
d’acció que permet a la persona prendre consciència de la seva situació, adquirir
autonomia per orientar-se en el món del treball i dur a terme les passes
necessàries per la seva inserció laboral, identificant les competències
professionals i habilitats personals.
● ‘el treball en xarxa’, que implica treballar de forma col·laborativa amb serveis,
entitats i administracions, amb la finalitat de dissenyar i avaluar els processos i
resultats d’inserció de forma conjunta.
Aquestes tres metodologies són complementàries i donen protagonisme a un treball de
procés i d’acompanyament com a eixos estratègics de la inserció sociolaboral de
persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.

6. DESTINATARIS i DIMENSIÓ DEL SERVEI
Els destinataris del servei seran persones en situació de vulnerabilitat, sense distinció
d’edat i amb dificultats d’inserció vinculades al món laboral i a d’altres circumstàncies
personals i/o estructurals.
Què entenem per a persones en situació de vulnerabilitat i amb dificultats especials
d’inserció:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persones aturades de llarga durada i coneixements obsolets en relació a la recerca
de feina, les noves tecnologies i/o baix nivell formatiu.
Persones en situació de precarietat econòmica i/o habitacional.
Persones en procés de rehabilitació i/o reinserció social per a patologies
relacionades amb trastorns addictius.
Persones amb baix nivell formatiu i escassa experiència laboral.
Persones procedents de centres d’allotjament alternatiu i de serveis de prevenció i
inserció social.
Persones adultes recluses, ex-recluses i/o amb mesures alternatives.
Persones amb diversitat sensorial, física o psíquica.
Persones procedents de països extracomunitaris sense permís de treball o en
situació de regularització.
Persones amb diversitat de gènere i sexe (LGBTI).
Persones amb Renda Garantida de Ciutadania amb perfils sociolaborals o socials.
Família monoparental i sense xarxa de suport.
Persones víctimes de violència de gènere.

Dimensionament del dispositiu
El servei està dimensionat per atendre un màxim de 400 persones l'any en acollida i
primer diagnòstic sociolaboral i 250 persones l’any en itinerari a mida.

7. FUNCIONS DEL SERVEI
Per a l’execució del programa, s’haurà de realitzar com a mínim les següents actuacions:
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7.1. Acollida i diagnòstic (màxim 400 persones /any)
El servei atendrà de forma individual o grupal a les persones per a oferir una primera
informació del servei, així com, una primera valoració i diagnòstic de la situació
sociolaboral. A partir d’aquí la persona continuarà participant en alguna de les accions
previstes al servei: l’itinerari a mida, formacions laborals, etc.En el cas de que el perfil i
les necessitats de la persona ho requereixi serà derivada a altres serveis i/o programes
específics.
La fase d’acollida i diagnòstic haurà de preveure les següents accions:
-

-

Sessions informatives del servei, grupals o individuals, amb una durada
prevista d’una hora.
Entrevistes d'acollida, primer diagnòstic d’ocupabilitat i de situació personal
i social, orientació i de derivació a altres dispositius específics, si s’escau.
Durada prevista, 2 a 4 hores per persona.
Acompanyament, derivació i seguiment a altres dispositius, si s’escau

7.2. Itinerari a mida ( màxim 250 persones a l’any)
L’itinerari a mida seria el conjunt de tallers, formacions, pràctiques laborals i/o
assessoraments individuals que rep la persona atesa en el seu procés de recerca de feina
i millora de l’ocupabilitat.
Aquest itinerari es caracteritza per ser flexible i poder donar resposta als diferents perfils
i necessitats.
Es considerarà un itinerari complert quan la persona hagi fet com a mínim, de 25 hores
de les accions següents:
a. Accions de millora de competències transversals
Aquestes accions són el conjunt de tallers i activitats per a la millora competencial dels
participants.
L’empresa haurà de planificar, organitzar i impartir les accions que, com a mínim seran
les següents:
- Sessions grupals o individuals per a la definició del projecte vital i
professional. Durada prevista, 20 hores per persona.
- Tallers monogràfics en matèria de capacitació per la recerca de feina i en
competències transversals. Els continguts hauran de ser com a mínim de:
imatge personal, habilitats comunicatives, reforç de l’autoestima, recerca
de feina pel mòbil. Es preveu un mínim d’1 taller al mes, d’una durada de 2
hores, per a un grup màxim de 7 persones.
- Tallers monogràfics d’apropament al mercat laboral. Els continguts mínims
seran: Mentorings, preparació d’entrevistes, dinàmiques grupals i visites a
empreses. Realitzar un mínim de 2 tallers al mes, amb una durada d’entre
2 i 4 hores, per a un grup de 7/8 persones

| C. de Les Moreres, 48 (Centre de Promoció Econòmica), 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 478 68 78. Fax 93 478 51 47. www.elprat.cat. NIF P0816800G

6/13

-

Tutories d’acompanyament, seguiment i tancament a l'itinerari personal i
professional. Durada, d’entre 1 i 2 hores per tutoria.

b. Accions formatives de competències professionals (mínim de 8 formacions a
l’any per a un grup màxim de 16 persones).
El servei haurà d’oferir formacions laborals de curta durada de caràcter mensual, que
promoguin les pràctiques no laborals en empreses, i que s’ajustin a les possibilitats
d’inserció de les persones ateses i del context laboral.
La proposta d’accions haurà de preveure, com a mínim els següents requeriments:
-

-

-

Els sectors laborals: logística i e-commerce, auxiliars de serveis de neteja,
manteniment i consergeria, manipulació d’aliments, i d’altres que es
puguin considerar estratègics d’acord amb l’evolució del mercat.
La durada màxima de cada acció serà d’entre 70 i 95 hores.
La distribució dels continguts serà com a mínim un 50% de formació
tècnica, 20% formació en competències transversals i un 30% en
pràctiques no laborals a empreses.
Hi hauran formacions, que si l’especialitat ho requereix, inclouran l’obtenció
de carnets professionals per a tots els participants com: carnet de
carretoner, carnet de manipulador\a d’aliments, etc.

7.3. Espai per l’acompanyament i assessorament en la cerca de feina
Aquest espai estarà a disposició dels participants i dinamitzat per una persona tècnica,
com a mínim 2 dies per setmana, amb una durada prevista de 2 hores al dia, per a un
grup màxim de 6 persones.
7.4. Accions de prospecció empresarial i inserció
El servei ha de garantir una prospecció en empreses d’economia social i ordinàries en
funció dels perfils professionals de les persones ateses. Les accions a realitzar, com a
mínim seran les següents:
- Contactar per diferents col·laboracions: borsa de treball, gestió de pràctiques,
accions de formacions mentoring, col·laboracions en processos de selecció,
responsabilitat social, etc. Com a mínim es preveu un contacte amb 100 empreses
l’any.
- Seguiment i tutories post-inserció amb les persones i les empreses.

Els tallers i les accions proposades podran ser revisades, en funció de les necessitats del
servei, l’evolució del mercat i a proposta de l’Ajuntament.
El servei haurà de preveure una franja horària d’atenció i consulta per a les persones
actives al servei fora de les accions establertes, de com a mínim, 10 hores a la setmana.
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7.5. Espais de cura per a persones
El programa haurà de facilitar espais de cura a través de serveis de ludoteques o llars
d’infants del municipi, per a que persones amb càrregues familiars i sense escola bressol
i/o xarxa de suport, puguin participar en accions de millora de l'ocupabilitat del propi
servei.
L’empresa haurà de realitzar les següents funcions:
-

-

Coordinar i valorar amb el Servei d’Acció Social que la persona es troba en
situació de vulnerabilitat i sense xarxa de suport i per tant, és susceptible de
rebre aquest servei.
Organitzar i gestionar la disponibilitat de plaça temporal en ludoteques o llars
d’infants
Tramitar el pagament de la despesa realitzada a les empreses que ofereixen el
servei..
I realitzar la justificació corresponent per l’abonament posterior.

Es preveu oferir aquest servei complementari aproximadament a 24 persones a l’any per
poder participar en alguna de les accions previstes al servei. Com a màxim es podran
oferir 120 hores d’espai de cura subvencionat per persona.

Criteris generals de funcionament i coordinació
L’equip tècnic assignat al projecte realitzarà les funcions descrites anteriorment en base
a la proposta metodològica i tasques generals següents:
- Dinamitzar els espais, tallers i accions grupals amb diversificació de tècniques i
procediments dinàmics, innovadors i ajustats als col·lectius susceptibles d’atendre
en el servei.
- Garantir espais d’atenció càlids i acollidors.
- Millorar el coneixement pràctic dels recursos i eines digitals que facilitin la
reincorporació al mercat laboral.
- Promoure formacions ajustades a les necessitats i projectes vitals de les persones i del
mercat laboral, obrint la possibilitat de compartir formacions amb altres dispositius o
entitats d’inserció.
- Vetllar per l’agilitat en la gestió dels processos d’inserció ajustant les necessitats i
idiosincràsia dels demandants amb la situació del mercat.
- Fomentar l’ interès i la motivació per afavorir la participació activa i la comunicació de
les persones.
- Aportar el material necessari d’acord amb els objectius i continguts del projecte seguint
el protocols de formats i estils de comunicació de l’Ajuntament.
- Anticipar-se a possibles incidències en la gestió del projecte.
- Facilitar la continuïtat del servei a través de la utilització de plataformes online per
l’orientació, formació, seguiment i acompanyament dels participants.
- Participar activament en la planificació d’activitats i en l’elaboració de plans de
comunicació i difusió del projecte.
- Impulsar el treball en xarxa amb l’Ajuntament, les entitats i empreses per a promoure
col·laboracions, intercanvis, i espais de reflexió i millora.
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- Coordinació, derivació i seguiment amb el conjunt d’entitats, serveis i programes que
treballen per a la promoció i la inserció de persones en situacions de vulnerabilitat i risc
d’exclusió social.
- Les tasques de prospecció i intermediació es realitzaran en coordinació amb el Servei
d’Intermediació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic.
- Garantir una prospecció exploratòria de noves oportunitats ocupacionals, tant en el
mercat reservat, com el mercat ordinari.
- Treballar per la innovació i les sinèrgies amb empreses amb la resta de prospectors
de l’Ajuntament
- Promoure la RSC entre el teixit empresarial i combatre els prejudicis i estereotips
envers la població més vulnerable.
- Participar en el treball d’unificació de criteris, de registres i procediments de derivació i
coordinació establerts entre les diferents àrees municipals:
o
elaboració de registres de la informació necessària en els aplicatius
informàtics de l’Ajuntament
o
seguiment i anàlisi de les dades
o registre de l’activitat de les persones participants segons el model establert a
l’Ajuntament
o
gestió de les incidències
- Desenvolupament d’avaluacions intermèdies i finals a través d’indicadors quantitatius i
qualitatius

8. RECURSOS MATERIALS
L'Ajuntament del Prat facilitarà els espais i les aules necessàries per a la correcta gestió
del servei i atenció a les persones usuàries.
L’empresa adjudicatària haurà de disposar dels següents materials:
-

5 ordinadors.
5 telèfons mòbils.
Material de suport pels tallers i les formacions: usb’s, dossiers formatius, i
qualsevol altre material necessari per a l’execució del projecte.
Garantir plataformes telemàtiques per a la intervenció i acompanyament virtual.

9. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
Per a l’organització del servei es requerirà un equip de 5 professionals. Dos d’aquest
s'hauran de contractar i 3 s’hauran de subrogar del contracte anterior.
La prestació del servei s’organitzarà amb els següents perfils i funcions:
Un/a professional coordinador/a i orientador laboral, amb funcions de direcció de
l’equip i de coordinació amb Acció Social i Desenvolupament Econòmic (SLO) a temps
complet. També es demanarà que aquest/a professional tingui competències de
coordinació i treball en xarxa amb els altres dispositius d’inserció de l’Ajuntament i del
territori: PASC i entitats col·laboradores i empreses.
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Dos professionals tècnics/ques d’orientació amb competències i experiència en
l’àmbit de la inserció sociolaboral a temps complet que seran les referents de l’usuari des
del moment de l’ acollida al programa fins al tancament amb l’avaluació de l’itinerari.
Aquests/es professionals hauran de treballar en xarxa amb l’Ajuntament i les entitats i
empreses col·laboradores, tant pel cas a cas, com per aquells moments que requereixin
un treball col·laboratiu, així com prendre part en espais de reflexió i propostes globals.

Un/a professional prospector/a amb competències i experiència en l’àmbit de la
prospecció a temps complet. Aquest/a professional serà la persona referent del
programa per les empreses i entitats. La seva funció serà la de mantenir la xarxa
existent d’entitats i d’empreses col·laboradores i buscar noves oportunitats d’ocupació
dins i fora del municipi. El prospector/a haurà de treballar en xarxa amb l’Ajuntament,
tant pel cas a cas, com per aquells moments que requereixin prendre part en espais de
reflexió i propostes globals.

Un/a professional de suport a la gestió i administració del programa a temps
complet que garanteixi l’organització funcional i que mantingui actualitzats i disponibles
els registres dels processos d’inserció sociolaboral dels/les usuaris/es.
Les dues noves contractacions hauran de disposar dels següents requisits:
-

Un professional tècnic/a d’orientació laboral i d’acompanyament social
- Llicenciatura o diplomatura universitària, grau equivalent o cicle formatiu
de grau superior en l’àmbit social.
- Experiència mínima en projectes d’orientació i inserció laboral per a
persones amb dificultats específiques d’inserció de 3 anys.

Aquest professional serà el referent de l’usuari des del moment de l’acollida al programa
fins al tancament amb l’avaluació de l’itinerari.
-

Un/a professional de suport a la gestió i administració
- Cicle formatiu de grau superior, o mitjà o equivalent en l’àmbit
administratiu.
- Experiència mínima en projectes d’orientació i inserció laboral per a
persones amb dificultats específiques d’inserció de 3 anys.
- Amb certificat de discapacitat.

A part de l’equip tècnic, l’adjudicatari designarà la figura d’una persona per a supervisar
el projecte que realitzarà les següents funcions:
- Coordinar dirigir i supervisar l’equip tècnic de treball.
- Supervisar i assegurar el correcte desenvolupament de tots els processos del
projecte: gestió, planificació d’activitats, metodologia, registres, seguiment i
gestió d’incidències.
- Avaluació i seguiment de l’activitat i dels indicadors per tal d’assolir els objectius
i executar les accions amb requeriments previstos.
- Proposar solucions i gestionar les incidències que puguin sorgir respecte a la
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prestació del servei
- Coordinar-se amb l’Ajuntament i dur-hi a terme la interlocució per tal de
garantir el correcte desenvolupament del projecte.
L’empresa adjudicatària es compromet a prestar el servei de forma permanent, garantint
al màxim l’estabilitat de l’equip en el període de durada del contracte.
La prestació del servei tindrà una cobertura de dilluns a divendres no festius. Des de les
àrees d’Acció Social i Desenvolupament Econòmic es determinarà l’horari concret per a la
prestació atenent les necessitats del servei.
Els períodes de vacances es pactaran igualment amb ambdues àrees.
10. SEGUIMENT I CONTROL
●

Presentar indicadors quantitatius i qualitatius de l’activitat de forma trimestral, en
la forma que les àrees de Desenvolupament Econòmic i Acció Social determinin.
Com a mínim haurà de contemplar:
o Diferenciar usos de persones participants.
o Definició dels perfils atesos (sexe, grups edat, nacionalitat, situació social
(segons perfils de persones destinatàries).
o Recollir els serveis derivadors de cada persona (Desenvolupament
Econòmic, Serveis Socials, altres entitats de la xarxa…).
o Indicadors quantitatius: insercions i durabilitat, itineraris realitzats...
o Indicadors qualitatius: amb la valoració de satisfacció de les persones
ateses, valoració de la millora de l’ocupabilitat.

●

En acabar l’any, en el termini màxim d’un mes, es presentarà una memòria resum
anual que contempli els indicadors esmentats en el punt anterior. Aquesta
memòria podrà incloure una proposta de noves accions que aportin una millora al
servei. En el cas que l’empresa no aporti els indicadors, informes o memòria es
considerarà infracció greu.

●

Presentar de forma semestral els informes individualitzat de les persones
participants en els itineraris, on s’inclogui com a mínim: el diagnòstic ocupacional,
el pla de treball, les accions fetes, els resultats assolits i el nivell de satisfacció, en
la forma que les àrees de Desenvolupament Econòmic i Acció Social determinin.

●

L’empresa haurà de justificar les despeses realitzades per a la prestació del servei
complementari dels espais de cura.

11. OBLIGACIONS EMPRESA ADJUDICATÀRIA
●

Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de gestió de personal suficient
per desenvolupar el servei amb eficàcia.
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●

Desenvolupar les prestacions que li pertoquin dirigides al compliment de l’objecte
del contracte, sempre d’acord amb les directrius, orientacions i característiques
del model d’intervenció que determinin les àrees de Desenvolupament Econòmic i
Acció Social.

●

Fer ús de les aplicacions informàtiques
Desenvolupament Econòmic i Acció Social.

●

Registrar l’activitat amb les persones participants segons els models de seguiment
de l’activitat designats per les àrees de Desenvolupament Econòmic i Acció Social

●

Aportar els recursos humans necessaris per fer possible la gestió i organització del
servei segons les obligacions i condicions expressades en aquest Plec.

●

L’empresa haurà de presentar un Pla de Substitucions per cobrir, incidències i
baixes. Durant l’execució del contracte, només es podrà substituir les persones
adscrites a l’execució del contracte relacionades en la seva proposta per causes
extraordinàries i de força major. En aquest cas, prèviament a la substitució,
l’adjudicatària haurà de sol·licitar l’autorització a l’Ajuntament del Prat comunicant
a la persona responsable del contracte les causes de la substitució. El termini
màxim de substitució serà d’una setmana. L’incompliment de les substitucions en
el termini establert es considerarà infracció greu.

●

L’Ajuntament del Prat podrà demanar a l’adjudicatària canvis en el personal quan
no es compleixin alguns dels requeriments pel correcte desenvolupament del
servei. La no realització suposarà l’incompliment d’una obligació essencial del
contracte.

●

Adequar, al llarg de la vigència del contracte, les funcions i organització del servei
a les necessitats i modificacions que puguin produir-se en la intervenció, així com,
en funció de l’avaluació del programa per part de l’Ajuntament de El Prat del
Llobregat.

●

L’empresa adjudicatària, a més de respondre a totes les seves obligacions
laborals, fiscals i de seguretat social, en raó del personal empleat, serà també
responsable dels danys i perjudicis que en la prestació del servei, o amb motiu
dels mateixos, es puguin ocasionar a tercers o a béns municipals.

●

L’adjudicatari haurà d’informar per escrit a l’Ajuntament de qualsevol incidència,
queixa o situació que afecti el bon funcionament. Haurà de sotmetre’s en tot
moment a les indicacions, orientacions i criteris que en relació amb el servei
determini l’Ajuntament, i que siguin necessaris per a la correcte prestació del
servei.
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El Prat de Llobregat,
F_GRPFIRMA_TECNICS
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