Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Districte de Sant Andreu
Segadors, 2, 4ª planta
08030 Barcelona
www.bcn.cat/santandreu

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE PER AL SERVEI “BON PASTOR
TRANSFORMA'T” AL DISTRICTE DE SANT ANDREU

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Aquest contracte té per objecte la prestació dels Serveis de Bon Pastor Transforma’t al
barri de Bon Pastor del Districte de Sant Andreu, amb mesures de contractació pública
sostenible.

2.- MISSIÓ DEL SERVEI
Bon Pastor Transforma’t és un projecte d’acció comunitària que cerca millorar la
convivència i cohesió social de el veïnat del barri de Bon Pastor, mitjançant accions
específiques de vinculació, relació i promoció de la comunitat gitana resident al barri,
especialment d’aquells col·lectius “desconnectats” de la xarxa d’entitats i serveis al
territori.
OBJECTIUS GENERALS
a) Promoure la participació de la comunitat gitana als espais de relació veïnal del
barri, mitjançant accions comunitàries que fomentin la convivència.
b) Empoderar la comunitat gitana, mitjançant la seva implicació i participació en el
projecte, així com als òrgans de participació, entitats cíviques i socials del barri
de Bon Pastor.
c) Dur a terme accions de resolució alternativa de conflictes que pugin donar-se
en l’espai públic, les comunitats de veïns o les relacions veïnals en general, a
partir d’accions preventives o especifiques en una situació conflictiva.
OBJECTIUS ESPECIFICS
a) Consolidar els espais de interrelació i comunicació dels professionals que
desenvolupen el servei i cadascun dels grups de la comunitat gitana presents al
barri del Bon Pastor i els seus interlocutors respectius.
b) Promoure la vinculació del projecte a les entitats, serveis, activitats i espais de
participació que tenen lloc al barri del Bon Pastor.
c) Detectar les dinàmiques relacionals que es donen al barri per tal de poder
actuar preventivament en possibles situacions de vulnerabilitat i/o conflicte.
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d) Generar vies de comunicació amb entitats, serveis, veïnatge ... per tal de
conèixer i recollir inquietuds, interessos, queixes, malestars i/o visions
enfrontades.
e) Impulsar el disseny d’accions comunitàries amb una perspectiva intercultural
que garanteixin la millora de convivència entre els diferents col·lectius del barri.
f) Incorporar la perspectiva de gènere a les actuacions comunitàries de manera
especifica i transversal de la participació de les dones gitanes dintre de la
comunitat.
g) Donar suport a la comissió de dones com a grup motor referent per altres
dones del barri.
h) Detectar dinàmiques relacionals que tenen els joves al barri per tal de poder
actuar preventivament en possibles situacions de vulnerabilitat i conflicte.

3- OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
3.1. Desenvolupament del Servei:
L’empresa adjudicatària del contracte desenvoluparà les tasques necessàries pel
coneixement de les dinàmiques de convivència que es produeixen a l’espai públic i
entre veïns i veïnes en el barri de Bon Pastor, així com les accions necessàries pel
coneixement dels diferents grups i la seva interrelació amb el barri i entre ells. És a dir
desenvoluparà específicament aquests tres vectors:
-

Coneixement comunitat gitana, la seva participació i visió del barri.
Coneixement de les altres diversitats culturals del barri.
Coneixement de les relacions que afecten a la convivència i participació al barri
del Bon Pastor.

Paral·lelament, establirà relació amb els operadors públics, entitats, serveis,
associacions i col·lectius que resultin rellevants per dur a terme la seva tasca, per tal
d’incidir sobre les causes que afecten la convivència i per promoure la participació.
L’empresa adjudicatària haurà d’implementar les activitats i accions que a continuació
es relacionen i les que se’n deriven del seu desenvolupament:
a) Apoderament de la comunitat gitana: actuacions per promoure la seva
participació i accés als serveis, equipaments i activitats del barri.
b) Establir i mantenir contacte periòdic amb tots els referents de les diferents
comunitats culturals del barri i amb els de les entitats/associacions del barri.
c) Elaboració d’un diagnòstic sobre la diversitat cultural del barri del Bon
Pastor.
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d) Participació en la dinàmica del barri: activitats festives i culturals, espais de
participació i altres que promoguin la convivència.
e) Generar projectes o accions de caràcter intercultural . Poden ser grups de
trobada i treball, accions puntuals o altres estratègies que permetin la
interrelació entre les diferents comunitats per al desenvolupament del seus
interessos.
f) Treballar amb entitats representatives de la xarxa associativa, com poden
ser l’AAVV, Associació de Comerciants... mantenint contactes periòdics i la
col·laboració en accions concretes.
g) Detectar i actuar en aquelles situacions de l’espai públic on es generin
dinàmiques que afectin la convivència. A partir del coneixement del barri, el
contacte amb entitats, serveis i veïnatge , l’equip ha de tenir el coneixement
d’aquells espais o situacions que puguin generar dinàmiques relacionals de
diversitat d’usos que generin molèsties per a alguna de les parts. Un cop
detectades, iniciar les actuacions pertinents per recuperar la convivència
veïnal amb la participació de les parts afectades.
h) Fer la interlocució amb comunitats de veïns. En conflictes de relació veïnal,
el servei pot actuar donant suport a altres serveis o bé directament. El servei
atendrà aquelles peticions que especifiqui la persona referent municipal,
fent un primer diagnòstic i proposta d’actuació.
i) Coordinació amb els serveis municipals existents: servei intervenció a l’espai
públic, sala jove, biblioteca, ...
j) Donar el suport als serveis, equipaments i tècnics del districte en el
coneixement de la comunitat gitana i altres comunitats i les seves
dinàmiques de relació.
k) Realitzar sessions formatives a d’altres serveis, en el lloc i dates que
determini el Districte de Sant Andreu, amb l’objectiu d’afavorir el
coneixement de la comunitat gitana i altres diversitats culturals al Bon
Pastor per a una millor accessibilitat d’aquesta als serveis del territori. El
contingut de la sessió inclourà almenys dades poblacionals, valors culturals,
dinàmiques relacionals pròpies i espais de trobada.

3.2.Coordinació amb el Districte de Sant Andreu
L’empresa adjudicatària del servei també haurà de:
Mantenir comunicació continuada amb els tècnics referents sobre l’evolució del
projecte i les actuacions en procés. En cas de situacions greus o urgents comunicarà de
manera immediata a les persones referents la informació sobre la situació detectada.
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Lliurar mensualment informe amb les intervencions efectuades, les gestions
realitzades i els contactes i relacions establertes amb la xarxa associativa i els serveis
del territori. Aquest informes hauran de recollir, com a mínim, els següents criteris
d’avaluació:
- Número d’actes del barri on s’ha donat la participació de membres de la
comunitat gitana; Quin paper ha tingut la comunitat gitana (organitzadors,
suport a l’organització
- Número de membres de la comunitat gitana que han participat en la
realització del projecte en qualsevol de les seves fases.
- Si s’han generat nous espais o òrgans de participació, descripció.
- En tos els indicadors seran desagregats per gènere i per franges d’edat.
- En cas que s’hagi iniciat alguna nova actuació: descripció de projecte/acció, el
nombre de persones implicades en l’organització i el nombre de beneficiaris.
Així com descripció de les persones, a quina comunitat pertanyen, el gènere i la
franja d’edat.
- Nombre de peticions d’intervenció per part de l’equip: paper desenvolupat i si
la situació s’ha resolt de manera total/parcial o no s’ha pogut resoldre.
- Nombre de coordinacions realitzades i si s’han establert estratègies o treballs
de col·laboració i la descripció.
Lliurar anualment abans del 15 de febrer de cada any una memòria resum dels
informes mensuals i una valoració general del funcionament del projecte.
Lliurar els informes específics que es puguin demanar des del Districte de Sant Andreu
en relació amb l’àmbit del servei.
Participar en els espais de treball i col·laborar amb els serveis específics que intervenen
al territori sobre la problemàtica abordada (Serveis Socials, Equip de suport a
Comunitats de Veïns, Cossos de seguretat...)
Conjuntament amb els tècnics referents del Districte s’establiran coordinacions
mensuals amb l’equip per al seguiment del projecte.
3.3. Equip de treball
L’empresa adjudicatària garantirà que el servei disposi de la següent estructura:
-

Dues persones amb funcions de referents del servei i de lideratge dels
projectes, amb una dedicació de 20h/setmanals cadascuna. Aquest personal ha
de tenir el següent perfil professional: titulació en l’àmbit de les ciències
socials, en acció comunitària i en resolució alternativa de conflictes; experiència
en les tasques i objectius iguals i similars al del servei. Hauran de tenir també la
capacitat i experiència per dur a terme una tasca de formació aplicada per anar
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millorant la capacitació de l’equip de dinamitzadors comunitaris que els
permeti millorar la seva actuació en les diferents situacions que comporta el
desenvolupament del servei. Han de tenir coneixement sobre el barri del Bon
Pastor, sobre la comunitat gitana i la diversitat cultural del barri.

-

Tres persones amb funcions de dinamitzadors/es comunitaris/es, amb una
dedicació total del conjunt de l’equip de dinamitzadors de 60 hores setmanals.
Cada treballador/a tindrà com a mínim una dedicació de 10h/setmanals.
Aquest personal ha de tenir el següent perfil professional: formació i
experiència en resolució alternativa de conflictes i en actuació comunitària.
Hauran de tenir coneixement sobre el barri del Bon Pastor, la diversitat
cultural i especialment sobre la comunitat gitana.

Les categories professionals estan establertes en base al Conveni col·lectiu de
treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en
situació de risc per als anys 2013-2018, publicat al DOG el 7 de desembre del
2017.

La conformació de l’equip de professionals adscrits al servei ha de mantenir la
paritat de sexes.
A l’inici de la prestació s’establirà, d’acord amb el Districte de Sant Andreu, la
distribució de l’horari estable de prestació, que contemplarà flexibilitat horària
necessària per atendre la diversitat de les funcions del servei, de forma que es pugui
intervenir tant als matins com a les tardes. Es preveu la possibilitat de contemplar
un marge de flexibilitat i la possible prestació de forma puntual en horari de nit,
dissabtes i diumenges per necessitats derivades de la pròpia prestació del servei, a
requeriment del Districte. En el cas que calgui una modificació de l’horari de
prestació aprovat, es farà amb la conformitat prèvia d el Districte de Sant Andreu.
L’organització del servei haurà de possibilitar el mantenir totes les funcionalitats del
servei durant tot l’any, establint torns de vacances durant l’estiu.

L’empresa adjudicatària tindrà les següents obligacions respecte a l’equip de treball:
a) Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament de L’empresa
adjudicatària a tots els efectes, sense que entre aquest i aquell i l’Ajuntament
existeixi cap vincle de dependència funcionarial ni laboral.
b) L’empresa adjudicatària haurà de garantir i acreditar la formació i experiència
especifica per desenvolupar les tasques encarregades, de cadascun dels
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treballadors/es seleccionats, i comunicar al Districte el personal que
desenvoluparà el servei.
c) La selecció dels professionals i els canvis temporals o definitius, anirà a càrrec
de L’empresa adjudicatària, amb el vistiplau del Districte de Sant Andreu, que
haurà d’estar informat amb un mínim de 15 dies d’antelació.
d) En cas d’absència puntual, per malaltia del personal assignat o d’altres causes,
l’empresa adjudicatària ha de tenir prevista la substitució. Aquesta serà
efectiva en un període que no superarà com a màxim els 7 dies.
e) A requeriment del Districte de Sant Andreu l’empresa substituirà d’aquells
treballadors/es, la feina dels quals no s’ajusti a les condicions establertes en el
present contracte.
L’empresa adjudicatària haurà d’aportar els mitjans materials necessaris per a la
correcta execució del contracte d’acord amb les condicions establertes a les
prescripcions d’aquest plec de clàusules administratives particulars i del de
prescripcions tècniques, entre altres els de transport del personal, material oficina,
material informàtic, material fungible, despeses d’activitats....
Per garantir la proximitat al barri i als serveis del territori, el Districte de Sant
Andreu facilitarà espais de trobada i per a la realització d’activitats a equipament
municipals, d’acord amb les disponibilitats existents.

4. PRESSUPOST ECONÒMIC
El pressupost del contracte s’ha estat establert en base a la següent estimació de
costos anuals:
CONCEPTE
Salaris
Seguretat Social
Despeses de funcionament

TOTAL (€)

Total
Benefici industrial
PREU NET

12%
IVA

TOTAL (IVA inclòs)

21%

54.964,03
19.237,41
1.000,00
75.201,43
9.024,18
84.225,61
17.687,38
101.912,99

Els càlculs salarials s’han realitzat en base al Conveni col·lectiu de treball de
Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc
per als anys 2013-2018, segons l’equip de treball descrit anteriorment, amb un
increment del 5% en previsió de l’aprovació del nou conveni.
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Joan Manuel De Homdedeu Perez, Tècnic, el dia 26/09/2019 a les 16:14, que informa;
Sr. Lucas Manuel Martinez Chito, Cap de Departament, el dia 02/10/2019 a les 14:41, que informa.

