Clàusula 1. OBJECTE DEL CONTRACTE
La contractació del desenvolupament del Projecte Medi Obert “JOVES A PEU DE CARRER”,
per donar resposta al treball preventiu i socioeducatiu amb infants i joves que es vol realitzar
des de la Regidoria de Joventut i Esports de l’Ajuntament de Cunit. L’objecte d’aquest servei
comporta la gestió dels educadors de carrer i la seva intervenció amb els joves i infants de
Cunit, tot adaptant al Projecte de joventut i el PLJ.

Clàusula 1.

DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS DEL CONTRACTE

L’entitat o empresa adjudicatària haurà de complir els objectius generals previstos en el PLJ
de Cunit i al projecte socioeducatiu i esportiu de la Regidoria d’Esports i Joventut de
l’Ajuntament de Cunit des de la perspectiva d’intervenció al Medi Obert i de
l’acompanyament i seguiment amb l’objectiu de generar vincle.
El projecte “CUNIT-JOVE” es defineix com un procés de treball amb adolescents i joves que
pot o no implicar a les famílies, amb la voluntat d’aprofitar la força del treball des de la
integralitat comunitària i transversalitat de les actuacions que suposa un projecte
socioeducatiu en funció de les necessitats detectades.
També el fet de poder realitzar un treball des de la comunitat que permeti treballar diferents
aspectes des del municipi on viuen, vinculant aquest acompanyament socioeducatiu als
veïns i veïnes de Cunit a la coresponsabilitat en l’ús dels espais, el manteniment dels
elements i la utilització comunitària dels espais col·lectius, i en darrer terme, en la millora de
la participació i convivència del municipi.
Intervenir de manera individualitzada en l’entorn social ha de facilitar que s’assoleixin nivells
d’integració a la comunitat posant en valor les seves condicions personals i recursos
existents al municipi i territori.
De forma explícita, la prestació del Servei Educatiu en el Medi Obert ha d’incloure:
Accions
• Observació i mapeig dels espais públics per detectar les necessitats de les
persones joves, infants i adolescents.
• Intervenció grupal, prioritàriament, en persones joves i adolescents dels 12 als 20
anys.
1

Codi Validació: APTRYE2RZ4W9RJS7NSW222R25 | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 8

Miquel Angel Belda Montava (1 de 1)
Tècnic d'Esports
Data Signatura: 27/11/2017
HASH: 54ecd283b3fbd25c3fe30dfea0c86f51

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ
ADMINISTRATIVA DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE MEDI OBERT
“JOVES A PEU DEL CARRER”

• Realització d'activitats de vincle in situ amb els grups i, també, activitats
participatives amb joves al municipi (acció comunitària).
• Realització de coordinacions amb altres agents socials i entitats del municipi per
establir un treball en xarxa.
• Realització de tutories grupals i personalitzades per reduir les situacions de risc i
treballar les competències i habilitats socials, amb l’empoderament com objectiu.
• Difusió de les activitats a través de xarxes socials de l’Ajuntament i concretament de
joventut.
• Utilització d'una metodologia de recollida de dades per a l'elaboració d'informes i
memòries del servei.

1. Realitzar una prospecció permanent de els/les joves i les seves famílies.





Identificar les necessitats, problemàtica personal, situació social, demandes i
expectatives dels joves, adolescents o infants.
Convertir als professionals en persones de referència que siguin percebudes
pels joves i les seves famílies com un recurs proper i accessible.
Detectar les necessitats dels joves, adolescents i infants a nivell de municipi.
Proposar la creació dels serveis, activitats o recursos segons les necessitats
detectades per la seva creació o adaptació en cas que es consideri adient.

2. Realitzar un pla de treball comunitari que tingui en compte les necessitats detectades en
la prospecció.




Oferir a joves, infants i famílies activitats formatives.
Derivar als i les destinatàries cap a recursos normalitzats, de formació,
informació i organitzacions socials.
Acompanyar als joves en tot el procés.
Seguiment i avaluació de les accions i derivacions realitzades si s’escau.

3. Contribuir a la cohesió social de Cunit a través del desenvolupament d’hàbits cívics, de
l’organització dels espais comuns i de la millora de la convivència.







Donar suport tècnic i organitzatiu al conjunt de les accions municipals, ja des
de joventut, o qualsevol altre departament integrat en el projecte.
Aprofundir en les responsabilitats de convivència i civisme dels i les
ciutadanes envers el seu entorn més pròxim, en les relacions humanes, i en
el seu comportament.
Afavorir la implicació dels veïns i veïnes i joves en les co-responsabilitats de
convivència i civisme.
Treballar hàbits de convivència i civisme en el conjunt del municipi i
focalitzant-los principalment en els/les joves.
Facilitar la resolució de conflictes existents entre dos o més joves/veïns i
veïnes/famílies per raó de decisions particulars o comunitàries, així com la
gestió d’aquells interessos divergents que puguin existir entre les parts.
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Les accions emmarcades dintre del projecte estaran centrades en infants i joves entre 10 i
20 anys, encara que no es pretén una acotació per edats excloent, per tant es podran
atendre infants i joves, segons les necessitats detectades, residents a Cunit o que
intervenen en el seu espai urbà.

Objectius:







Analitzar i detectar les necessitats d'atenció a la infància i joventut en el propi
medi.
Intervenir socioeducativament en la comunitat amb la finalitat de reduir els
factors de risc, tot potenciant la seva autonomia personal i afavorint la
integració activa i positiva en el seu entorn.
Facilitar les accions amb joves per tal d’afavorir iniciatives de convivència
ciutadana i prevenció de la radicalització.
Treballar conjuntament amb els serveis i institucions del municipi per tal de
facilitar la inserció en la comunitat i el treball en xarxa.
Sensibilitzar al conjunt de la comunitat per tal que visualitzi als seus infants,
adolescents i joves com a persones de ple dret i amb necessitats
específiques.

Objectius generals




Realitzar les tasques d'acompanyament socioeducatiu a persones joves i
adolescents del municipi, en els seus processos de socialització, afavorir la
integració social i evitar el risc d'exclusió social en els espais públics, a través
d’accions i activitats.
Detectar les necessitats i les situacions de risc de les persones joves.
Desenvolupar el servei de carrer concretant accions in situ en funció de les
característiques del grup i la seva situació.

Objectius específics






Prevenir i detectar les situacions de risc.
Acompanyar a les persones joves i adolescents de carrer per afavorir
competències personals, relacionals i de projecte de vida.
Intervenir en persones joves i adolescents per processos comunitaris i en el
teixit associatiu.
Afavorir la integració social i el coneixement dels recursos i els serveis
existents.
Sensibilitzar a la ciutadania sobre les dificultats i problemàtiques de les
persones joves i adolescents.
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La prestació del servei es farà sota la direcció organitzativa del Cap de Joventut i Esports, la
qual fixarà l'organització i el calendari de l'execució de les tasques i els horaris a realitzar per
complir els serveis objecte del present contracte. El Cap de Joventut i Esports estarà
integrat dintre de la “taula de treball de Prevenció i Convivència” creada per l’Ajuntament de
Cunit i que vetlla per l’aplicació de polítiques transversals envers la ciutadania, alhora que
també formarà part del Pla Educatiu d’Entorn que s’està desenvolupant.

Clàusula 3. METODOLOGIA I FUNCIONS QUE ES DESPRENEN DEL CONTRACTE
Una de les primeres eines que es considera indispensable per a poder a dur a terme una
tasca socioeducativa a nivell comunitari és la proximitat i la presència continuada en el
territori de professionals allà on es troben els menors i joves, on es produeix el seu
desenvolupament vital i on es posen de manifest dificultats i oportunitats socioeducatives. És
fonamental alhora, el procés de prospecció, entenent aquest com la indagació i l'anàlisi
orientat a obtenir una descripció social dels menors i joves. És una tasca que es
desenvolupa de forma contínua durant tot el desenvolupament del programa.
Una vegada es compta amb un bon coneixement de la realitat social del territori és el
moment de plantejar el que anomenem pla d'actuació. A partir d'aquest document es
desenvoluparan els projectes socioeducatius personals, grupals i comunitaris específics.
Entre altres eines de treball també és considera molt important el treball en xarxa amb els
diferents serveis i professionals que hi intervenen, afavorint una metodologia
interdisciplinària, per implantar aquesta metodologia es farà servir la “taula de treball de
Prevenció i Convivència” i al Pla Educatiu d’Entorn.
La proximitat i la presència en els espais de relació dels menors, joves i veïns requereix
també d'un horari adequat que possibiliti que el servei es pugui adaptar al ritme que demana
el territori.

3.1 Eixos estratègics de la gestió del projecte “joves a peu de carrer
3.1.1. Especialització dels tècnics i professionals de medi obert en coneixement,
desenvolupament i aplicació d'eines, materials metodològics i programes
d'intervenció.
3.1.2. Caràcter educatiu: dotar les intervencions de contingut socioeducatiu.
3.1.3. Responsabilització del jove envers la societat i les seves normes i de la societat
envers els joves i les seves circumstàncies.
3.1.4. Responsabilitat i intervenció individualitzada: cal ajustar les intervencions a les
característiques i la situació personals de cada menor o jove, graduant la intensitat
de les intervencions segons les capacitats del jove i adaptant-les a les seves
característiques personals.
3.1.5. Intervenció en l'entorn familiar i social del jove: promoure i potenciar la capacitat
socialitzadora de la família i de l'entorn: escola, treball, xarxa d'iguals i comunitat.
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Un altre pilar en el que es sustenta la metodologia d'intervenció és la construcció d'una
relació educativa que permet a l'educador acompanyar en el procés de canvi.

3.1.6. Avaluació: cal mesurar l'efectivitat de les intervencions per generar coneixement
sobre els factors de risc i de protecció dels joves i per seleccionar els recursos
necessaris i més adients a cadascuna de les intervencions, es proposa una
avaluació participativa on els propis joves i infants siguin part del procés avaluatiu.
3.1.7. Gestió del risc: s'han d'aplicar eines per valorar el risc de certes conductes en els
joves i regular-ne la intensitat.
3.1.8. Immediatesa de la resposta en l'àmbit socioeducatiu.
3.1.9. Territorialitat i treball amb la comunitat: accions de proximitat en connexió i
cooperació amb els recursos i les institucions del territori, i amb la comunitat. S'ha
d'evitar el desarrelament i prioritzar les intervencions en medi obert, tot afavorint i
potenciant l'ús dels recursos del territori.
3.1.10. Desenvolupar activitats i accions amb i per els joves dintre del marc d’actuació.

3.2 Fases de la intervenció

La metodologia de treball en medi obert s'estructura en fases progressives i temporalitzades
que orienten l'actuació durant tot el període d’actuació. Aquestes fases es concreten en:
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

Observació i recollida d'informació
Valoració o avaluació inicial
Disseny i planificació inicial del pla de treball
Execució i seguiment del pla de treball
Avaluació del procés i reajustament si escau
Avaluació final

3.3.1. El lleure com a eina fonamental per a la intervenció educativa amb joves (proposta
puntual per omplir un temps desocupat versus espai facilitador d’experiències
significatives).
3.3.2. Presentar les ofertes d’oci del municipi com un tot, més enllà dels objectius
específics que després ens plantegem per treballar amb grups concrets (combinar
el treball dels educadors que intervenen amb joves amb realitats específiques i el
treball de dinamització amb programes oberts i generals a tots els joves i
ciutadania).
3.3.3. Presencia intensiva dels educadors en tot els processos (programació, realització
d’activitats, acompanyament als joves, avaluació, etc)
3.3.4. La utilització de l’espai públic d’una manera planificada i com a facilitador del
contacte amb joves (itineraris d’observació, trobada amb joves, espai d’activitats
planificades).
3.3.1.1.
3.3.1.2.
3.3.1.3.
3.3.1.4.
3.3.1.5.
3.3.1.6.
3.3.1.7.

Utilització del lleure com a pas per a la intervenció individualitzada.
Treball en xarxa amb altres professionals d’altres departaments municipals.
Taula de Prevenció i convivència
Pla educatiu d’Entorn
Projecte Escola de Música i Música Jove
Projecte esport social, esport amb valors
Altres.
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3.3 Estratègies d’implantació

3.4. Funcions derivades de la gestió del projecte joves a peu de carrer

3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

3.4.10.

3.4.11.
3.4.12.

3.4.13.

Configurar un equip multidisciplinar de professionals per a la intervenció
Apropar-se als joves i establir vincles
Recollir propostes del joves treballant conjuntament per la seva viabilitat
Implicar al jove en el seu propi procés de creixement, acompanyant-lo en la
construcció del seu itinerari personal
Donar suport als joves en prendre consciència de les normes que regulen la vida
col·lectiva i les exigències de la vida social
Fer propostes d'oci positiu amb els recursos del municipi i conduir-les.
Funcions derivades del desenvolupament del projecte Medi Obert al Pla Jove de
Cunit. L'Ajuntament impulsa un Pla Jove Cunit amb la pretensió de renovar-lo i
adequar-lo al 2018, partint d'una perspectiva integral i visualitzant les polítiques
municipals envers els joves.
Elaborar el projecte anual de desenvolupament del projecte segons l’orientació
expressada al Pla Jove i a partir de les directrius i criteris d’intervenció
determinants per la Regidoria de Joventut i Esports.
Elaborar, sota la supervisió de la direcció, una memòria de gestió anual amb un
sistema d’indicadors quantitatius i qualitatius que permeti una avaluació
constructiva i enriquidora per a la millora de la qualitat del projecte i la seva
evolució.
Realitzar les actuacions derivades del projecte o derivar processos als
professionals corresponents, generant vincles amb els joves, assolint els
objectius de programació i intervenció, aportant el material necessari i la difusió
adequada a cada cas.
Establir les coordinacions pertinents, tant municipals com externes, amb tots els
agents implicats en el projecte.
Impulsar als diferents espais de Cunit (Espai Jove, Instal·lacions esportives,
Biblioteca, Centres Cívics, etc) les accions proposades i/o generades amb els
diferents col·lectius donant suport a l'adaptació de les mateixes a la seva realitat i
interessos segons els recursos disponibles.
Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació en el màxim nombre
possible de processos i activitats que es posin en marxa.

Clàusula 4. APORTACIÓ RECURSOS PERSONALS
L’adjudicatari haurà d’aportar els recursos humans necessaris per tal de desenvolupar el
projecte, a modus informatiu es valorarà:
4.1. Una coordinació des de l'empresa o entitat adjudicatària És una figura que coordinarà el
projecte general al municipi, en consonància amb la línia de treball especialitzada que tingui
l'empresa en aquests temes i com a mínim serà un 8% del temps de servei. És també la
persona de referència per l'equip de l'empresa o entitat.
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L’espai Jove de Cunit és la seu de l'equip d'educadors al Medi Obert, que ha de treballar
als diferents espais públics i amb la resta d'equipaments i entitats amb projectes per a joves
a tot el municipi de Cunit amb els següents objectius:

4.2. Educadors/es de carrer, són necessàries com a mínim 2 figures educadores, en parella
educativa, que treballen al carrer directament amb els joves desenvolupant les tasques
socioeducatives i de foment de la convivència a la ciutat.
Clàusula 5. HORARI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
De dilluns a divendres en horari de tarda i els matins pertinents per a coordinacions i
desenvolupament de projecte, de com a mínim 40h/setmanals de servei (còmput global dels
recursos del servei), tenint cura d’implantar figures referents i no canviar-les de forma
constant.
El projecte ha de contemplar la realització d'activitats fora d'aquest horari i en caps de
setmana segons necessitats o projecte aportat.
El lloc de presentació del servei és l'espai públic del municipi (carrers, places), així com
equipaments municipals (instal·lacions esportives equipaments socials, culturals i educatius).
Clàusula 6.

AVALUACIÓ CONTINUA

L’avaluació del Servei d'Educadors de carrer (medi obert) al projecte joves a Peu de Carrer
es realitzarà a partir de reunions de casos cada 15 dies amb l'equip de Joventut. Les
reunions sobre la casuística a més de ser un espai de suport i consulta, també és un espai
de coordinació per abordar casos complexos i de reflexió sobre les actuacions presents i
futures.
Durant aquestes reunions la informació recollida al medi obert per part del servei
d’educadors ha d’ aportar una visió més completa i real dels aspectes relacionats amb la
joventut i la seva realitat al municipi. A més, hi haurà coordinacions periòdiques entre els
educadors de carrer i el grup de treball en xarxa (taula de treball de Prevenció i
Convivència) i els grup de treball del Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de Cunit.

Clàusula 7. PREU DEL CONTRACTE
L’import del contracte s’estableix en 60.000€ iva exclòs i un total de 120.000€ iva exclòs amb
les prorrogues incloses.

Clàusula 8.

DURACIÓ DEL CONTRACTE

La temporalització d’aquesta adjudicació és 2 anys a partir de la signatura del contracte,
podent ser prorrogat per 2 anys més (1any + 1any).
Aquest import anirà a càrrec de la partida 3340 2279900 i Centre de Cost 01304
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Mensualment els educadors de carrer hauran d'informar del projecte i el seu
desenvolupament al Cap d’Esports i Joventut per tal de poder realitzar la supervisió i les
correccions i/o modificacions pertinents al projecte.
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El calendari d'atenció directa amb adolescents i persones joves serà de gener a juliol i de
setembre a desembre.

