Ajuntament de
Mataró

PLEC DE CLAUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE MEDIACIÓ I SUPORT A L’ÀMBIT COMUNITARI DE L'AJUNTAMENT DE
MATARÓ
I. INTRODUCCIÓ
L’Ajuntament de Mataró té establerts com a objectius en els àmbits de la ciutadania i
convivència els següents:
- Vetllar per evitar, minimitzar i resoldre els conflictes entre veïns i veïnes tot prevenint i
actuant contra els comportaments incívics.
- Garantir i fer complir els drets i els deures dels ciutadans i les ciutadanes com a via per
garantir l'entesa, la convivència i la cohesió social.
Els compromisos assumits dins d’aquests àmbits són:
- Potenciar l’ús d’eines de resolució pacífica de conflictes en la vida quotidiana i intensificar
la mediació ciutadana als barris com a eina per estimular el diàleg i promoure el civisme i
prevenir el conflicte.
- Facilitar eines per a la comunicació intercultural en els casos de dificultats a l’hora
d’utilitzar diferents serveis públics com l’ensenyament, la sanitat o els serveis socials.
- Afavorir la convivència en les comunitats de veïns incidint en l'ús inadequat d’alguns
habitatges i orientar-les en la gestió i el funcionament.
- Treballar en el marc del Pla Estratègic per Mataró 2022 i en el marc del Pla de
Convivència de Mataró 2017-2022

II. OBJECTE DEL CONTRACTE
El present contracte té com a objecte el servei de mediació i suport a l’àmbit comunitari, que
dóna resposta als compromisos assumits per l’Ajuntament de Mataró en l’àmbit de la ciutadania i
la convivència, i que inclou:
1. la mediació ciutadana,
2. la mediació intercultural
3. la intervenció i assessorament a les comunitats de veïns.

La mediació ciutadana:
La mediació ciutadana ofereix a la ciutadania un espai on afrontar els seus conflictes de
manera positiva, responsabilitzant-se de les seves pròpies decisions i prevenint un enfocament
negatiu de futures desavinences comunitàries.
La mediació ciutadana, entesa com a eina de comunicació i de transformació, esdevé una eina
per a la millora de la cohesió social i per a la promoció de la participació ciutadana, ja que
utilitza tècniques que ajuden a treballar l’empatia, la corresponsabilització i el diàleg.
L’Ajuntament de Mataró impulsa la mediació ciutadana que permet identificar, analitzar i
proposar solucions als problemes o ineficiències en la gestió dels conflictes comunitaris.
La gestió de la mediació ciutadana inclou els següents àmbits d’intervenció diferenciats:

a) Prevenció i Gestió de conflictes i Formació en Cultura de Pau.
- Formació i sensibilització en cultura de pau, gestió i prevenció de conflictes, mitjançant
actes divulgatius, formatius i culturals.
- Formació en tècniques de mediació i anàlisi del conflicte, tant dins de l’administració com
a la ciutadania en general.
- Intermediació: assessorament; orientació i derivació a altres serveis; visites domiciliàries
- Atenció de casos de conflicte: conflictes interpersonals, multipart, en l’àmbit associatiu,
etc.
b) Acords de convivència
Casos relatius a la gestió de conflictes que afecten al conjunt d’una comunitat de veïns.
Aplicació i ús de metodologies participatives (tallers de futur) per aconseguir l’establiment
d’unes pautes de convivència a la comunitat.
c) Espai públic
Intervenció destinada a la gestió de les percepcions de les persones usuaries d’un espai
públic per a la millora de la convivència. Treball conjunt amb els diferents col·lectius
usuaris d’un mateix espai per acostar les seves posicions i facilitar el coneixement i la
interacció entre ells. La intervenció en aquest àmbit ens ha de permetre constituir un mapa
del conflicte de Mataró, que ens permeti identificar els diferents espais públics, quines
dinàmiques de relació s’hi donen i com es poden afrontar.
d) Àmbit educatiu
Desenvolupament del projecte de gestió alternativa de conflictes a les escoles i instituts;
desenvolupament del programa de mediació reparadora alternatiu a l’expulsió als instituts;
suport al disseny i implementació dels plans de convivència dels centres educatius.
e) Mediació familiar
Atenció als casos de mediació familiar que arribin a través del Centre de Mediació
Familiar de la Generalitat de Catalunya.
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f) Intermediació en l’àmbit de l’habitatge
Servei d’assessorament sobre el deute hipotecari i per lloguer, i la intermediació amb les
entitats financeres i/o propietat de l’immoble, adreçat a les famílies amb dificultats per
pagar la hipoteca o el lloguer.
D’altra banda, s’ofereixen actuacions d’intermediació entre la família amb dificultats de
pagament i l’entitat financera creditora o la propietat, per tal de renegociar un acord o
altres alternatives entre les dues parts i evitar els desnonaments en la mesura que sigui
possible.
L’actuació es centra en informar i assessorar a aquestes famílies en relació a les
possibilitats d’actuació en la situació que els afecta i en relació a les conseqüències de
l’impagament i les repercussions davant d’un possible inici de procediment judicial
d’execució hipotecària.

2. La mediació intercultural
La mediació intercultural és una eina que facilita la comunicació entre els serveis públics que
atenen a la ciutadania i les persones nouvingudes que s’hi adrecen.
En un context socioeconòmic com l’actual, el treball d’interpretació de codis culturals es
centra en àmbits molt sensibles (benestar social, educació, sanitat, habitatge, inserció
sociolaboral, etc) en els que els efectes de la crisi es fan més palesos.
Els professionals de la mediació tenen un ampli coneixement dels codis culturals, tant de la
societat d’acollida com de la societat d’origen, i això els permet fer de pont, amb un doble
objectiu: que els serveis públics siguin més eficients en l’atenció a les persones nouvingudes,
per tal que aquestes millorin la seva autonomia i, en conseqüència, el seu grau d’integració.
Els àmbits de treball són els relacionats amb els serveis públics d’atenció a les persones:
a) Educació: és un dels àmbits prioritaris de treball, ja que l’escola esdevé un dels espais
claus en la socialització dels infants i els adolescents.
b) Benestar social: les actuacions es centren en donar suport als professionals dels serveis
socials municipals en la realització de les entrevistes de primera acollida, entrevistes de
seguiment, i en el procés de seguiment de casos d’infància, maltractament, sessions
informatives sobre ajudes i prestacions, i intervencions de l’EAIA.
c) Sanitat: les actuacions van adreçades prioritàriament a oferir suport al Centre d'Atenció a
la Salut Sexual i Reproductiva. Les actuacions són: suport en l’assistència a les visites,
difusió dels mètodes anticonceptius i de planificació, assessorament als i les professionals
d’aquest recurs.
d) Projectes específics:
-

circuit d’acollida per a persones nouvingudes: dissenyat com el primer pas en el procés
d’integració de les persones que arriben a la ciutat, consisteix en la realització de sessions
d’acord amb el que estableix la Llei 10/2009 d’acollida de les persones immigrades i les
retornades a Catalunya.

-

suport al projecte d’educadors en medi obert: intervenció en l’espai públic, a través de la
creació de referents educatius i socials com són la figura del mediador intercultural. La
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metodologia es basa en el treball en parelles (educador i mediador intercultural) i en la
captació dels joves i la seva derivació a la xarxa de serveis municipals, i a les xarxes
socials existents al territori i al conjunt de la ciutat.
-

Suport a projectes de promoció de ciutat, fonamentalment en l’àmbit del comerç de
proximitat.

-

altres projectes de mediació intercultural que es promoguin des de l’Ajuntament de
Mataró.

3. Intervenció i assessorament a les comunitats de veïns
L’Ajuntament de Mataró duu a terme als barris de Rocafonda, El Palau i l’Escorxador, i al
barri de Cerdanyola el Projecte d’intervenció i assessorament a les comunitats de veïns.
L’objectiu del projecte és actuar en aquestes problemàtiques i donar eines per a la constitució
de comunitats, així com un acompanyament i suport als presidents/es de les comunitats per tal
que puguin avançar en la resolució dels conflictes existents i la gestió autònoma.
La intervenció en comunitats de veïns s’ha de fer transversalment i de manera coordinada amb
la resta de serveis municipals que tinguin competència per a la resolució d’aquests conflictes.
L’objectiu de l’Ajuntament de Mataró és duur a terme aquesta actuació preferentment als
barris de Rocafonda-El Palau-Escorxador i de Cerdanyola, cobrint les dues zones de la ciutat
que presenten un índex més elevat de comunitats amb problemàtiques associades a temes
estructurals, convivencials i econòmics.

III. OBJECTIUS DEL SERVEI
Els objectius del servei objecte d’aquesta contractació, que l’empresa adjudicatària haurà de
complir, són els següents:
1. mediació ciutadana:
a) Millorar la convivència i col·laborar en la cohesió social de la ciutat facilitant eines per a
la gestió pacífica dels conflictes.
b) Fomentar l’ús del diàleg entre la ciutadania, atenent la diversitat d’origen, generacional...
c) Dotar a la ciutadania de recursos per a una gestió autònoma dels conflictes.
d) Afavorir una gestió transversal dels conflictes per part de l’administració.

2. mediació intercultural:
a) Facilitar la comunicació entre els serveis públics i les persones usuàries nouvingudes que
s’hi adrecen.
b) Garantir que l’accés als serveis es faci de la manera més entenedora i en condicions
d’igualtat per a tots els ciutadans i ciutadanes.
c) Sensibilitzar envers la diversitat, especialment en l’àmbit escolar, sanitari i comunitari.
d) Promoure l’autonomia de les persones nouvingudes en els diferents àmbits de convivència.

4

3. projecte d’intervenció i assessorament a les comunitats de veïns:
a) Donar suport als veïns i veïnes en la seva organització i convivència en les comunitats.
b) Facilitar informació, suport i tutela perquè les comunitats es puguin organitzar cap a una
gestió autònoma.
c) Informar sobre drets i deures a propietaris i propietàries, i a veïns i veïnes que viuen o es
relacionen en una comunitat.
d) Potenciar i afavorir la comunicació i el debat entre els veïns i veïnes per a la presa
d’acords en els diversos temes organitzatius, de resolució de conflictes i de gestió dels
espais comuns.
e) Fomentar la participació veïnal.
f) Establir pactes i normes bàsiques de convivència.
g) Informar i derivar-los als serveis i recursos de l’Ajuntament de Mataró i de la resta
d’administracions.
h) Coordinar una estratègia conjunta, per part dels diferents serveis municipals, per a cada
comunitat amb greus problemàtiques per tal que es puguin resoldre o millorar, mitjançat
els protocols establerts per l’Ajuntament.

IV. ORGANITZACIO DEL SERVEI
A. FUNCIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
Les funcions a desenvolupar per part de l’empresa adjudicatària per a la prestació del Servei
de mediació i suport a l’àmbit comunitari són :
1. La mediació ciutadana: l’estudi, gestió i seguiment dels casos, que inclourà:
a) Entrevistes individuals amb les persones usuàries i els seus familiars per fer el
seguiment dels casos, en tots els àmbits de treball especificats; aquestes entrevistes es
faran a les dependències proposades pel Servei d’Igualtat i Ciutadania de l’Ajuntament
de Mataró, o bé al domicili de la persona usuària, en els casos en què les
circumstàncies específiques impedeixin que es porti a terme en aquestes dependències.
b) Actuacions de prevenció i provenció: espai públic i gestió alternativa de conflictes.
c) Foment de la integració i la participació social dels usuaris.
d) Inici i seguiment de l’expedient del cas on hi constarà la documentació recopilada. La
custòdia i arxiu de la documentació es portarà a terme a les dependències del servei de
Projectes Transversals i Participació.
e) Formació en l’àmbit de la prevenció i gestió de conflictes, i la cultura de pau
f) Qualsevol altre inherent a aquest tipus de mediació.
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2. La mediació intercultural: l’estudi, gestió i seguiment dels casos, que inclourà:
a) Suport de traducció lingüística i d’interpretació de codis culturals als professionals
dels serveis demandants (benestar socials, sanitat, educació, etc) en les entrevistes amb
les persones usuàries d’aquests serveis.
b) Assistència a reunions grupals per fer la traducció lingüística i de codis culturals.
c) Assessoraments als i les professionals dels serveis, per tal de donar eines que facilitin
l’atenció als usuaris/àries de diferents orígens.
d) Sessions d’acollida amb població nouvinguda
e) Suport a projectes comunitaris i culturals
f) Suport .a la xarxa d’espais joves.
g) Gestió i realització d’altres projectes específics en l’àmbit de la mediació intercultural
h) Qualsevol altre inherent a aquest tipus de mediació.
3. Projecte d’intervenció i assessorament a les comunitats de veïns, que inclourà:
a) Atenció a propietaris, llogaters, gestors, moradors de les comunitats de propietaris de
la zona de treball, per tal d’assessorar-los i atendre’ls en temes de caràcter comunitari.
b) Suport en la tramitació de la documentació tècnico-administrativa que es derivi de les
actuacions i/o assessoraments.
c) Fer seguiment de les diferents comunitats detectades que requereixin una atenció
especial.
d) Derivar els casos i actuacions, d’acord amb els protocols d’actuació que s’estableixin,
als serveis que tenen competències en determinades problemàtiques.
e) La coordinació amb les responsables de cada servei per a garantir una actuació integral
en les comunitats que requereixen atenció especial.
f) La coordinació amb els tècnics de territori.
g) Col·laborar amb l’Oficina Local de l’Habitatge i el Servei de llicències i disciplina
d’obres i activitats de l’Ajuntament de Mataró per tal de treballar estratègies de
rehabilitació i/o millora dels elements comuns dels edificis.
h) Implementar el projecte d’intervenció en altres zones de la ciutat quan així es
requereixi per part de l’Ajuntament de Mataró.
i)

Qualsevol altra relacionada amb aquest àmbit d’intervenció i assessorament.
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4. Funcions comuns a totes les actuacions del Servei de mediació i suport a l’àmbit
comunitari:
a) Assessoria tècnica, disseny de protocols d’actuació, suport tècnic, seguiment i
avaluació.
b) Coordinació amb els diferents equips professionals municipals que treballen en el
territori.
c) Coordinació amb d’altres entitats que siguin d’interès pel desenvolupament dels casos.
d) Participació a les reunions dels serveis municipals a les que se’ls convoqui per tal de
garantir el correcte desenvolupament de les tasques encomanades en el present
contracte.
e) Participació a diferents comissions de treball on hi participin tècnics i entitats
vinculades al servei.
f) Elaboració i execució de plans de treball adreçats a la dinamització comunitària
g) Proposar millores i innovacions tècniques o d'altres tipus per optimitzar la gestió del
Servei.
h) Elaboració de la memòria anual

B. LLOC EN EL QUE ES PRESTARÀ EL SERVEI
Els serveis es prestaran en el lloc que l’Ajuntament designi en cada moment. L’Ajuntament
facilitarà l’ús dels espais de treball i de coordinació amb l’empresa adjudicatària, que permetin
el contacte periòdic i seguiment del servei.
Això no obstant, en el moment de la formalització d’aquesta contractació el Servei de
Mediació Ciutadana es troba ubicat a la Ronda Lluís Companys, 21.
Així mateix, els mediadors/res es desplaçaran sempre que sigui recomanable pel servei.

C. PERSONES USUÀRIES
El servei de mediació és un servei municipal, universal i gratuït. Les persones usuàries del
servei objecte d’aquesta contractació són els ciutadans i ciutadanes de Mataró.
D. CALENDARI I HORARI
1. La mediació ciutadana:
Per garantir la prestació del servei de mediació ciutadana s’hauran de cobrir un total de 185
hores setmanals de les quals 5 es destinaran a la coordinació del servei.
L’empresa adjudicatària haurà de prestar el servei de forma ininterrompuda durant tot l’any
mantenint, com a mínim, el següent horari d’atenció directa als usuaris: De dilluns a dijous de
10h a 13h i de 16 a 19h, i divendres de 10 a 14h.
Atès que hi ha casos que s’han d’atendre en serveis o entitats que tenen altres horaris i dies de
funcionament, l’empresa adjudicatària garantirà la flexibilitat horària i haurà d’atendre també
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les demandes que sorgeixin fora de l’horari anteriorment esmentat, així com possibles
urgències que es puguin produir fora dels horaris previstos, inclosos dissabtes i diumenges.

2. La mediació intercultural
Per garantir la prestació del servei de mediació intercultural l’empresa adjudicatària haurà de
cobrir un total de 99 hores a la setmana, de les quals 5 es destinaran a la coordinació del servei,
d’acord amb la següent distribució:
a) 22 hores setmanals de treball amb les dones del col·lectiu magrebí.
L’horari mínim d’atenció serà dilluns i divendres de 10h a 14h, i dimarts i dimecres de
13h a 17h.
b) 22 hores setmanals de treball amb les dones del col·lectiu sud-saharià.
L’horari mínim d’atenció serà dilluns i divendres de 10h a 14h, i dimarts i dimecres de
13h a 17h.
c) 20 hores setmanals de treball amb els homes del col·lectiu sud-saharià.
L’horari mínim d’atenció serà dilluns i divendres de 10h a 13h i tres tardes de 16h a
19h
d) 30 hores setmanals de treball amb el col·lectiu xinès.
L’horari mínim d’atenció serà de dos matins de 10h a 14h, un d’ells el divendres, i tres
tardes de 16h a 20h
e) 5 hores setmanals de coordinació de l’equip professional de mediació intercultural, de
les quals un mínim de dues seran en horari de divendres al matí, entre les 10h i les
14h
Atès que hi ha casos que s’han d’atendre en serveis o entitats que tenen altres horaris i dies de
funcionament, l’empresa adjudicatària garantirà la flexibilitat horària i hauran d’atendre també
les demandes que sorgeixin fora de l’horari anteriorment esmentat, així com possibles
urgències que es puguin produir fora dels horaris previstos, inclosos dissabtes i diumenges.
3. Projecte d’intervenció i assessorament a les comunitats de veïns als barris
Per garantir la prestació del Projecte d’intervenció i assessorament a les comunitats de veïns
s’hauran de cobrir un total de 65 hores setmanals de les quals 3 es destinaran a la coordinació
del servei.
L’ empresa adjudicatària haurà de prestar el servei d’acord amb els següents horaris:
La dedicació actual al projecte haurà de ser de 65 hores setmanals, garantint un mínim de 25
hores setmanals per als barris de Rocafonda, El Palau i l’Escorxador i de 30 hores setmanals
per al barri de Cerdanyola. De les 10 hores de dedicació restants, 3 es destinaran a la
coordinació del servei, i 7 a la intervenció en aquests barris o a d’altres territoris de la ciutat,
en base al criteri tècnic del Servei d’Igualtat i Ciutadana.
L’empresa adjudicatària haurà de prestar el servei de forma ininterrompuda durant tot l’any
mantenint, com a mínim, el següent horari d’atenció directa als usuaris: De dilluns a divendres
de 9:30h a 13h, i 2 tardes de 16:30h a 20h.
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Atès que hi ha casos que s’han d’atendre fóra d’aquests horaris, l’empresa adjudicatària
garantirà la flexibilitat horària i hauran d’atendre també les demandes que puguin sorgir fora
dels dies i els horaris anteriorment esmentat, així com possibles urgències que es puguin
produir fora dels horaris previstos, inclosos dissabtes i diumenges.

E. MITJANS PERSONALS
Per garantir la prestació del Servei objecte de contracte s’hauran de cobrir un total de 349
hores setmanals a distribuir en les següents figures professionals:
a) 180 hores setmanals de mediadors ciutadans, amb titulació de Grau universitari o la
habilitació corresponent, i amb formació universitària reconeguda de màster o
postgrau en l’àmbit de la mediació.
b) 62 hores setmanals de tècnic/a amb titulació de Grau universitari o la habilitació
corresponent, amb experiència en el camp de la mediació i en l’àmbit de les
comunitats de veïns, amb capacitats suficients de gestió i intervenció i coneixement
del territori, per al projecte d’intervenció i assessorament a les comunitats de veïns
c) 94 hores setmanals de mediadors interculturals, d’acord amb el següent detall tenint en
compte els àmbits de treball i els usuaris i usuàries que s’han d’atendre:
a. 22 h setmanals de mediadora intercultural (dona), amb titulació de Grau
universitari o la habilitació corresponent, i/o formació acreditada en aquest
àmbit de treball, i amb domini de l’àrab i del dialecte marroquí.
b. 22 h setmanals de mediadora intercultural (dona), amb titulació de Grau
universitari o la habilitació corresponent i/o formació acreditada en aquest
àmbit de treball, i amb domini de les llengües majoritàries a l’Àfrica Sudsahariana (manding, fula, sarahole)
c. 20 h setmanals de mediador intercultural (home), amb titulació de Grau
universitari o la habilitació corresponent i/o formació acreditada en aquest
àmbit de treball, amb domini de les llengües majoritàries a l’Àfrica sudsahariana (manding, fula, sarahole).
d. 30 hores setmanals de mediador/a intercultural xinès, amb titulació de Grau
universitari o la habilitació corresponent i/o formació acreditada en aquest
àmbit de treball, amb domini de la llengua majoritària xinesa (mandarí)
d) 13 hores setmanals de coordinació dels tres equips professionals amb titulació de
Grau universitari o la habilitació corresponent, amb experiència en l’àmbit de la
resolució de conflictes i la mediació. Aquestes 13 hores hauran de ser assumides pel
mateix professional.
Es considera temps efectiu de treball els desplaçaments entre servei i servei, i la coordinació,
que es farà setmanalment amb els responsables del servei amb un espai de treball d’una hora
de durada per l'organització del servei i el seguiment de les activitats programades.
El servei i l’equip de treball, així com totes les actuacions que desenvolupin, estaran
coordinades i supervisades pels responsables del Servei d’Igualtat i Ciutadania.
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Les 349 hores d’intervenció setmanal es duran a terme en les dependències assignades pel
Servei d’Igualtat i Ciutadania de l’Ajuntament de Mataró.

Subrogació
D’acord amb el que preveu el conveni aplicable a aquest sector, l’empresa que resulti
adjudicatària del Servei de Mediació i Suport a l’Àmbit Comunitari haurà de subrogar el
personal que consta a l’Annex I.

F. MITJANS MATERIALS
L’Ajuntament facilitarà l’ús dels equipaments on s’hagin de prestar el s serveis i els espais
de treball i de coordinació necessaris entre el Servei d’Igualtat i Ciutadania de l’Ajuntament
de Mataró i l’empresa, per tal de garantir la qualitat del servei.
L’Ajuntament es farà càrrec dels subministraments (aigua, electricitat i wifi) i el servei de
neteja de l’equipament on s’hagi de prestar el servei. Així mateix, l’Ajuntament es farà càrrec
del material d’oficina.
L’Ajuntament de Mataró facilitarà l’ús del mobiliari i material que es relacionen a l’Annex II
de la seva propietat. L’Ajuntament durant la vigència d’aquesta contractació podrà cedir l’ús
d’altres béns, la recepció dels quals es formalitzarà mitjançant una acta de lliurament que
s’adjuntarà a aquest plec.
L’empresa adjudicatària haurà d’aportar la resta de material necessari per al desenvolupament
del servei que no constin relacionats a l’esmentat annex, i en concret el que es detalla a
continuació:
-

Material d’oficina per a les tasques de gestió interna dels tres equips professionals.
1 equip informàtic actualitzat (PC complert i llicències) per a cadascun dels
professionals.
4 telèfons mòbils amb connexió a Internet per als 4 professionals del servei de
mediació intercultural.
2 telèfons mòbils amb connexió a Internet per als 2 professionals del servei
d’intervenció en comunitats de veïns
3 telèfons mòbils amb connexió a Internet per a l’equip professional del servei de
mediació ciutadana, un dels quals haurà de ser exclusiu de la persona que assumeixi
les tasques de coordinació.

L’empresa adjudicatària haurà de facilitar a cadascun dels seus treballadors i treballadores una
adreça personal de correu electrònic.
La representació exterior del servei l’exerceix l’Ajuntament com a titular a efectes de relació
amb altres entitats, amb la premsa o amb qualsevol mitjà de difusió social. En aquest sentit, la
titularitat de la documentació escrita derivada de la relació amb persones usuàries o la que
resulti de l’elaboració d’informes, estudis o qualsevol altre tipus de contingut, adreçada a
qualsevol destinatari individual o col·lectiu, públic o privat i que l’adjudicatari elabori i es
derivi de la seva gestió tècnica a partir del contracte de serveis, correspon a l’Ajuntament.
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V. SUBCONTRACTACIÓ
La prestació ha de ser executada directament per l’empresa adjudicatària, per la qual cosa no
podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte d’aquesta
contractació.
VI. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
L’empresa adjudicatària resta obligada a:
1. Disposar d'una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per executar, amb
la deguda eficàcia, la prestació objecte del contracte.
2. Prestar els serveis amb continuïtat i regularitat donant resposta al llarg de tot l’any, sense
períodes d’interrupció per motius de baixes, vacances o similars.
3. Realitzar la supervisió periòdica i un seguiment continuat del servei prestat i de l’evolució
de les persones que hi treballen.
4. Presentar semestralment documentació relativa a la gestió dels casos, les mediacions i
intervencions a les comunitats de veïns.
5. Coordinar i garantir la qualitat i l’eficàcia en la prestació dels serveis.
6. Informar de forma immediata a l'Ajuntament de Mataró de les incidències que es puguin
produir en el funcionament del servei, per tal de poder corregir les incidències detectades.
7. Conèixer la realitat de la ciutat i vetllar perquè els diferents col·lectius i persones usuàries
es vinculin a la dinàmica del servei amb la finalitat de recollir tot el ventall de demandes
que es produeixin.
8. Aportar tot el personal necessari i suficient per a la realització de l’objecte del contracte,
mantenint el personal mínim per oferir garanties de qualitat en la prestació del servei. Tots
els treballadors contractats per l’empresa que prestin el servei objecte de contracte hauran
de estar contractats d’acord amb els convenis col·lectius de treball dels corresponents
sectors.
9. Substituir els professionals de forma immediata en el cas de malaltia, baixes, vacances,
llicències i permisos, per tal que no s’interrompi ni es perjudiqui la prestació dels serveis
objecte de contracte. Durant la vigència del contracte qualsevol substitució o modificació
del treballadors haurà de comunicar-se de forma prèvia a l’Ajuntament i acreditar que
aquest nou personal disposa de la titulació exigida i que la seva situació laboral s’ajusta a
les requerides en aquest plec.
10. Presentar a l’Ajuntament una llista de tots els treballadors/es adscrits al servei en la qual
hi figurarà les dades personals, categoria professional, antiguitat i horari laboral. Aquest
personal serà sempre el mateix, llevat de les substitucions que es puguin produir per
absències imprevistes.
11. L’empresa adjudicatària haurà de presentar la documentació necessària que permeti la
comprovació de la plantilla i la identificació dels responsables de cada treball, en
qualsevol moment durant la vigència del contracte a petició de l’Ajuntament de Mataró.
12. En cas que l’empresa vulgui realitzar qualsevol modificació dels horaris, categoria o tipus
de contracte, estructura retributiva, etc. dels treballadors, s’haurà de comunicar per escrit
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prèviament amb l’Ajuntament. No es podrà realitzar cap canvi d’horari ni de tipus de
contracte al personal, sense la prèvia autorització de l’Ajuntament de Mataró.
13. Només en el cas que quedi garantia la permanència i l’ocupació dels treballadors de
l’anterior contracte, podrà l’adjudicatari, quan es produeixin vacants en la plantilla del
personal adscrit al servei, contractar nou personal, amb l’obligació de donar a
l’Ajuntament, amb una setmana d’antelació a la signatura de cada contracte de treball, un
exemplar per al seu coneixement, excepte en aquells casos en què es contracti personal en
substitució de treballadors, amb drets de reserva del lloc de treball, en virtut de norma o
pacte, individual o col·lectiu.
14. Ser responsables del treball realitzat pels seus treballadors; executaran el contracte al seu
risc i ventura i estaran obligats a indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a
tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte,
excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directe
d’una ordre de l’Ajuntament.
15. L'Ajuntament de Mataró no tindrà cap relació jurídica ni laboral amb el personal de
l’empresa adjudicatària, essent a compte de l’empresa la totalitat de les obligacions,
indemnitzacions i responsabilitats que neixin derivades de la contractació del personal
vinculat a la prestació del servei objecte del contracte.
16. Facilitar la formació i l’assessorament necessari al personal vinculat a la prestació dels
serveis objecte del contracte durant l’etapa de prestació del mateix tant amb horari com
amb el pagament de la inscripció als cursos, seminaris o jornades especialitzades, així com
les dietes que se’n puguin derivar.
17. Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, administrativa, laboral i de seguretat i
higiene en el treball, així com a la seva acreditació a requeriment municipal. Així mateix
hauran
de tenir vigència ,en tot moment, totes les llicencies i autoritzacions
administratives necessàries per a l’exercici de la seva activitat.
18. Contractar, pel seu compte, les assegurances necessàries per cobrir els riscs propis i a
tercers que es puguin produir en l’exercici de la seva activitat i una assegurança per cobrir
els possibles danys i desperfectes que es causin a l’interior de l’espai cedit, inclòs el risc
d’incendi.
19. Complir de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, quedant expressament
obligat a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pogués
conèixer amb ocasió del compliment del contracte, especialment les de caràcter personal, que
no podrà copiar o utilitzar amb una finalitat diferent a la que figura en aquest plec, ni tampoc
cedir a altres ni tan sols a efectes de conservació.
20. Respectar el dret a la intimitat de les persones usuàries i garantir el secret professional.
21. Coordinar-se amb el Servei d’Igualtat i Ciutadania de l’Ajuntament de Mataró per tal de
garantir la bona marxa del servei. L’empresa adjudicatària nomenarà la persona que
mantindrà les relacions contractuals i de control que s’han de mantenir amb l’Ajuntament
de Mataró. Aquesta persona tindrà la plena representació de l’adjudicatari i plena
capacitat d’obrar en representació de l’empresa i davant l’Ajuntament.
22. Donar a conèixer les diferents activitats i programes que desenvolupi l’Ajuntament de
Mataró fent servir el material que aquest consistori disposi a aquest fi.
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23. Assistir a les reunions de coordinació i seguiment que puguin convocar els diferents
òrgans directius de l’Ajuntament de Mataró.
24. Respectar la representació exterior que correspon a l’Ajuntament de Mataró com a titular
del Servei, tant a efectes de relació amb altres entitats o persones com a la premsa o
qualsevol mitjà de difusió.
25. Facilitar informació sobre el funcionament del servei, tant a nivell tècnic com a nivell
econòmic, a petició de l’Ajuntament de Mataró i mostrar els documents que li siguin
sol·licitats als inspectors o funcionaris municipals acreditats amb aquesta finalitat.
26. Fer constar expressament en tot el material que editi i que faci referència a l’objecte del
contracte, i en lloc visible i preferent, l’anagrama de l’Ajuntament, segons el model
tipogràfic i el disseny aprovat.
27. Elaborar i presentar la memòria trimestral i anual desglossada per cadascun dels tres
serveis.
28. Garantir el bon ús dels béns immobles afectes al servei i la seva conservació i els
mantindrà en bones condicions físiques i de neteja, estant totalment prohibit cedir-lo a
tercers. No és prevista la realització d’obres per part de l’adjudicatari en el sentit de
construccions fixes, però qualsevol millora efectuada a l’immoble revertirà a l’Ajuntament
al finalitzar el període del contracte de prestació del servei, sense cap dret
d’indemnització. No obstant això, pel cas que es projectés la realització d’altres obres,
aquestes hauran de ser autoritzades expressament per l’òrgan competent de l’Ajuntament.
29. A l’immoble no s’hi podrà emmagatzemar objectes o matèries perilloses susceptibles de
produir qualsevol tipus de combustió, explosió, ni tòxiques. Tampoc s’hi podrà tenir
animals.
30. Comunicar a l´ Ajuntament de Mataró les incidències del manteniment amb la màxima
celeritat per tal que es puguin fer les intervencions oportunes en el mínim temps possible.
31. Les despeses de manteniment i reparacions dels bens immobles correspondran a
l’Ajuntament de Mataró, sempre que portin causa del seu ús normal o ordinari.
32. Mentre l’empresa adjudicatària estigui en possessió dels béns mobles cedits, els quals no
podrà cedir a tercers, resta obligada a conservar-los i mantenir-los en bon estat, fent-se
càrrec de les despeses derivades del manteniment i conservació dels béns. Així mateix,
l’empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec de l’arranjament de tots els desperfectes i
danys que s’ocasionin en els béns en el desenvolupament de les activitats, amb l’obligació
de substituir-los, en cas de deteriorament, robatori, pèrdua o qualsevol altre causa que
impedeixi o alteri el seu ús normal, per uns de nous que revertiran a l’Ajuntament a la
finalització del contracte.
33. A la finalització d'aquesta contractació, l'adjudicatària haurà de retornar els referits mobles
a l'Ajuntament en bon estat de conservació.

VII. DURADA DE LA CONTRACTACIÓ
La prestació del servei s’iniciarà a partir de l’endemà de la signatura del corresponent del
contracte amb una durada de dos anys.
Es preveu la possibilitat de pròrroga per mutu acord de les parts, manifestat de forma expressa
abans de la seva finalització, per un termini de com a màxim 2 anys
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VIII. PREU DEL CONTRACTE
El pressupost bianual que haurà de servir de base a la contractació és de 749.232,06.- € més
74.923,20 € d’IVA (tipus impositiu 10%) a càrrec de l’aplicació pressupostària 820301
231720 22799 de contractes de serveis per a la convivència i sensibilització de la nova
ciutadania del pressupost de despeses del Servei d’Igualtat i Ciutadania de l’Ajuntament de
Mataró.

IX. FORMA DE PAGAMENT
El pagament del preu per la prestació del servei objecte d’aquesta contractació es farà prèvia
presentació per part de l’empresa adjudicatària de la corresponent factura pels serveis prestats
davant del Registre General de l’Ajuntament de Mataró.
El servei es facturarà a mes vençut i s’indicarà de forma desglossada la despesa executada per
cada servei : mediació ciutadana, mediació intercultural (diferenciant cada projecte específic) i
projecte d’intervenció i assessorament a les comunitats de veïns (diferenciant-los per àmbits
territorials d’actuació). S’annexarà a la factura el detall desglossat segons la naturalesa
econòmica de la despesa (personal, materials, despeses d’administració, benefici industrial,
etc.)
X. CONTROL I SEGUIMENT DEL CONTRACTE
L’Ajuntament de Mataró té la prerrogativa de dirigir, interpretar, resoldre els dubtes que
ofereixi el compliment d’aquesta contractació.
L’Ajuntament realitzarà la coordinació, el control i seguiment de la prestació contractada i la
seva avaluació i, a aquests efectes, podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte
compliment d’aquest i demanar la presentació de documentació justificativa pertinent.
La supervisió, el seguiment, l’avaluació i les propostes de revisió d’aquest contracte es faran
des del Servei d’Igualtat i Ciutadania. A aquests efectes es crearà una comissió tècnica de
seguiment formada pel/la Cap del Servei d’Igualtat i Ciutadania, i un/a tècnic/a del Servei i
dos representants de l’empresa adjudicatària. La comissió de seguiment es reunirà
quadrimestralment per avaluar el compliment del plec de condicions i podrà proposar les
mesures adients per adequar i millorar la prestació del servei.
Les incidències que puguin sorgir entre l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària en l’execució
del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant un expedient contradictori.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la tramitació d’aquestes últimes no determina la paralització del contracte.

XI. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
L’Ajuntament de Mataró podrà variar el calendari, els horaris, la distribució del còmput
d’hores establerta en el punt IV, els àmbits territorials/barris on es realitza el servei, espais de
treball i de coordinació, la cessió d’ús dels béns mobles, en funció de les necessitats existents
en cada moment i sempre que no s’alteri el preu del contracte.
14

Les propostes de modificacions d’horaris del servei podran ser presentades per l’empresa
adjudicatària per escrit per a la seva aprovació per l´ Ajuntament de Mataró.
En el cas que les esmentades variacions alterin el preu del contracte, per causes alienes a la
voluntat de l’Ajuntament de Mataró i/o per causes de força major es procedirà a la modificació
d’aquesta contractació d’acord amb el preveu el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic. En qualsevol cas, totes les modificacions del contracte que s’acordin es faran
mantenint l’equilibri econòmic del preu del contracte i no podran superar el 20 % del preu del
servei.

XII. CLÀUSULA LINGÜÍSTICA.
L’empresa adjudicatària del contracte haurà d’emprar el català en els rètols, publicacions,
avisos i altres comunicacions de caràcter general que tinguin una relació directa amb
l’execució de les prestacions objecte del contracte; tot això, d’acord amb les regulacions
contingudes a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística
Mataró, 14 de gener de 2019.

Montserrat Balaguer Bruguera
Cap del Servei d’Igualtat i Ciutadania
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ANNEX 2
HALL
Mostrador d'informació dos alçades
Buc de fusta 2 Calaixos
Armari ( 4 calaixos + 3 prestatges)
Armari (armari 2 portes + 2 prestatges)
Cadires fusta
Cadira despatx 5 rodes - negre
Impressora Hp DESkjet 840
Plafons suro
Extintor Pols ABC
Aire acondicionat Airwell

1
1
1
1
7
1
1
3
2
1

SALA DE MEDIACIÓ
Taula rodona gris
Cadires fusta
Pissarra paret Legamaster Blueline
Aire Acondicionat Airwell

1
7
1
1

LAVABOS
Paperera Plàstic vermell

1

SALA DE REUNIONS
Taula ovalada gris
Cadires de fusta
Cadires plàstic marrò fosc
Armari alt metàl•lic 2 portes
Pissarra blanca pòrtatil 4 rodes
Cadires plàstic negre
Pissarra paret
Taula rodona
Taula despatx (escriptori)
Cadira despatx 5 rodes - negre
Paperera
Plafó / expositor suro portàtil (2 peus)
Caixa aire acondicionat sostre Airwell
Font Aquaservice

1
11
12
2
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1

DESPATXOS
Buc fusta 3 calaixos
Taula despatx (escriptori)
Cadira despatx 5 rodes - negre
Armari prestatgeria ( Armari 2 portes)

8
7
8
1
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Paperera plàtic
Armari alt metàl•lic 2 portes
Pissarra paret
Màquina destructora paper 58-87Cs
Impressora Hp Laserjet 4050 TN
Fotocòpiadora Hp Lasertjet M5035 MFP
Penjador peu metàl•lic
Persianes Metàl•liques gris
Suro paret
Caixa aire acondicionat sostre Airwell

5
1
1
1
1
1
1
5
1
1
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