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CON.LIA 2018000021

CONTRACTE DEL SERVEI QUE CONSISTEIX EN LA PLANIFICACIÓ,
GESTIÓ I SEGUIMENT DELS PLANS DE DESENVOLUPAMENT
COMUNITARI DELS BARRIS DEL PARE IGNASI PUIG ‘EL XUP’ I DE LA
BALCONADA
D’una part, l’Il·lm. senyor Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Excm.
Ajuntament de Manresa, que actua en nom i representació d’aquest ens local,
assistit pel secretari general que, dóna fe de l’acte.
I de l’altra, la senyora Marina Vilaseca Puigpelat, amb DNI 39.374.416-A, en
representació de l’entitat L’ARADA CREATIVITAT SOCIAL, SCCL, amb NIF F25.628.579, i domicili a Cal Palà, s/n - 08281 de Prades de la Molsosa, de
conformitat amb els poders que obren a l’expedient.
Reconeixent-se mútua capacitat jurídica i d’obrar per aquest atorgament, les
parts
EXPOSEN
I. Que la Junta de Govern Local, en sessió de data 28 d’agost de 2018, va
aprovar el plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions
tècniques, i l’expedient de contractació del servei que consisteix en la
planificació, gestió i seguiment dels plans de desenvolupament
comunitari dels barris del Pare Ignasi Puig ‘El Xup’ i de la
Balconada, amb un valor estimat del contracte de 54.000 € exempts
d’IVA, a adjudicar mitjançant procediment obert, amb caràcter reservat a
les organitzacions previstes en la disposició addicional 48a de la LCSP.
II. Que la Mesa de Contractació, reunida en data 30 d’octubre de 2018, va
aprovar la valoració de la proposta continguda en el sobre núm. 2
(criteris de judici de valor) d’acord amb l’informe del Comitè d’Experts i
va procedir a l’obertura del sobre núm. 3 (criteris de valoració
automàtics); va aprovar la puntuació de l’única oferta presentada, i va
proposar a l’òrgan de contractació, l’adjudicació del contracte a favor de
l’oferta subscrita per L’ARADA CREATIVITAT SOCIAL, SCCL, amb CIF
F-25.628.579, amb una puntuació total de 87 punts.
III. Que mitjançant proveïment, de data 31 d’octubre de 2018, es va requerir
a L’ARADA CREATIVITAT SOCIAL, SCCL per tal que presentés al
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Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions de l’Ajuntament de
Manresa la documentació prevista a la clàusula 25a del PCA. I la
interessada ha complimentat el requeriment.
IV. Que l’Ajuntament de Manresa, per acord de la Junta de Govern Local,
en sessió que ha tingut lloc el dia 20 de novembre de 2018, ha adjudicat
el contracte de serveis que consisteix en la planificació, gestió i
seguiment dels plans de desenvolupament comunitari dels barris del
Pare Ignasi Puig ‘El Xup’ i de la Balconada, amb caràcter reservat a les
organitzacions previstes en la disposició addicional 48a de la LCSP, a
favor de la proposició número 1, subscrita per l’entitat mercantil
L’ARADA CREATIVITAT SOCIAL, SCCL, amb CIF F-25.628.579, inscrit
en el Registre de Cooperatives de Lleida, amb el número d’assentament
1 al full 14368.
L’import del contracte és de 26.000,00 € exempts d’IVA (amb un preu
anual de 24.000 €); i amb una durada compresa entre el dia 1 de
desembre de 2018 i el dia 31 de desembre de 2019, amb possibilitat de
pròrroga per una nova anualitat.
V. L’adjudicatària declara no incórrer en cap supòsit legal d’incompatibilitat i
incapacitat per a contractar amb l’Ajuntament.
Les dues parts, tenint i reconeixent-se capacitat legal per obligar-se i
contractar,
CONVENEN
PRIMER. L’Ajuntament de Manresa i l’entitat L’ARADA CREATIVITAT SOCIAL,
SCCL (F-25.628.579), amb domicili a Cal Palà, s/n 08281 de Prades de la
Molsosa, acorden formalitzar, en aquest acte, el contracte de serveis que
consisteix en la planificació, gestió i seguiment dels plans de
desenvolupament comunitari dels barris del Pare Ignasi Puig ‘El Xup’ i de
la Balconada, de caràcter reservat, per un import de 26.000,00 € exempts
d’IVA (amb un preu anual de 24.000 €); i una durada compresa entre el dia 1
de desembre de 2018 i el dia 31 de desembre de 2019, amb possibilitat de
pròrroga per una nova anualitat.
La prestació del servei inclou les següents millores:
1. Durant tota la vigència del contracte es mantindrà un sistema de
gestió ambiental que contempli, en tot cas:
La sostenibilitat en les contractacions externes que pugui fer
l’empresa licitadora, això vol dir prioritzar que les empreses
externes que es contracti per part de L’ARADA CREATIVITAT
SOCIAL, SCCL siguin de proximitat territorial, que potenciïn el
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consum local a fi de disminuir al màxim el transport. Que el
productes subministrats siguin prioritàriament ecològics i de
proximitat.
La gestió de residus: Prioritzant la disminució del consum de
recursos i la reutilització dels mateixos, així com el seu reciclatge.
Consum energètic: Garantint l’eficiència energètica de les
instal·lacions a les oficines de l’empresa, adoptant mesures que
promoguin la seva reducció, com ara uns tancaments eficients i
una il·luminació de baix consum. Que en el desplaçaments es
prioritzi l’ús del transport públic o compartint vehicle privat a fi de
reduir l’emissió de gasos. Que l’energia que es consumeixi sigui
d’origen renovable.
2. Almenys en dos dels projectes anuals que formen part de cada un
dels PDC, es comptarà amb l’assessorament d’experts en matèria
de participació social o polítiques comunitàries, externs a
l’empresa adjudicatària i a compte d’aquesta.
3. Durant tota la vigència del contracte, l’empresa adjudicatària
assumirà el 50% del cost de les despeses de comunicació dels
PDC.
4. Durant tota la vigència del contracte, l’empresa adjudicatària es
mantindrà vinculada a alguna Xarxa d’Economia Social.
SEGON. L’adjudicatària, L’ARADA CREATIVITAT SOCIAL, SCCL, s’obliga a
l’exacta execució del contracte, de conformitat amb el plec de clàusules
administratives i el plec de prescripcions tècniques, que regeixen la present
contractació i que s’adjunten al present contracte, com a annex núm. 1; i de
conformitat amb la proposició econòmica del contractista, la qual consta
adjunta al present contracte, com a annex núm. 2; assumint al seu risc i
ventura, totes les responsabilitats fiscals, laborals i civils que es derivin del
compliment i incompliment de les obligacions que contreu.
TERCER. L’ARADA CREATIVITAT SOCIAL, SCCL facturarà mensualment,
mitjançant factura electrònica, els serveis prestats d’acord amb allò que indica
la clàusula 39a del plec de clàusules administratives.
En tot allò que no s’estableix en el present contracte, en el seu plec de
clàusules administratives i en el plec de prescripcions tècniques, seran
d’aplicació les disposicions generals de contractació de les corporacions locals i
tota la resta de normes de caràcter subsidiari.
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I en prova de conformitat, totes les parts signen el present contracte mitjançant
firma electrònica, sense unitat d’acte, amb efectes a partir del moment en què
estigui signat per totes les parts.
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CONSISTEIX EN LA PLANIFICACIÓ, GESTIÓ I SEGUIMENT DELS PLANS DE
DESENVOLUPAMENT COMUNITARI DELS BARRIS DEL PARE IGNASI PUIG 'EL
XUP' I DE LA BALCONADA, RESERVAT A LES ORGANITZACIONS PREVISTES
A LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 48a DE LA LCSP
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL SERVEI QUE
CONSISTEIX EN LA PLANIFICACIÓ, GESTIÓ I SEGUIMENT DELS PLANS DE
DESENVOLUPAMENT COMUNITARI DELS BARRIS DEL PARE IGNASI PUIG 'EL
XUP' I DE LA BALCONADA, RESERVAT A LES ORGANITZACIONS PREVISTES
A LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 48a DE LA LCSP

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Clàusula 1a. Objecte del contracte. L’objecte del contracte consisteix en la
planificació, gestió i seguiment de dues estratègies d’intervenció social i territorial
(Plans de Desenvolupament Comunitari) implementades en els barris manresans de:
Pare Ignasi Puig i de La Balconada, a través de processos participatius del conjunt
dels agents que intervenen en aquests dos barris, liderats des del teixit associatiu,
els col·lectius veïnals de cada barri, els agents socials i econòmics, els serveis i les
administracions públiques presents, per tal de crear polítiques de prevenció que
afavoreixin la cohesió social i la inclusió de col·lectius vulnerables d’aquest barris.
La planificació i execució de l’acció comunitària es desenvoluparà en els termes
previstos al Plec de prescripcions tècniques, amb la supervisió i consens dels tècnics
municipals.
L'objecte del contracte té la codificació següent:
Codi CPV (inclosos a l’Annex IV de la LCSP).
85300000-2 Serveis d’assistència social y serveis connexes
85322000-2 Programa d’acció municipal

Clàusula 2a. Àmbit d’actuació. Els barris manresans de: Pare Ignasi Puig i de La
Balconada.
Clàusula 3a. Termini del contracte. El contracte iniciarà els seus efectes a partir de
la data de formalització i finalitzarà en data 31 de desembre de 2019.
L’Ajuntament podrà aprovar una pròrroga, per un període d’un any, això és, d’1 de
gener a 31 de desembre de 2020.
La pròrroga haurà de ser acordada per l’Ajuntament de forma expressa amb una
antelació mínima de dos mesos respecte a la data d’extinció del contracte i serà
obligatòria per al contractista.
La durada màxima del contracte, d’acord amb el que estableix la disposició addicional
48.3 de la LCSP, no excedeix de tres anys.
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Clàusula 4a. Retribució del contracte. L’Ajuntament de Manresa, en
contraprestació al contracte adjudicat, abonarà al contractista el preu que resulti de
l’acord o resolució municipal d’adjudicació.
El pressupost de licitació és de trenta mil euros (30.000 €) exempts d’IVA (article
20.1.8h Llei 37/1992).
Amb un pressupost anual de vint-i-quatre mil euros (24.000 €) exempts d’IVA.
El valor estimat del contracte (VEC), de conformitat amb l’article 100 de la LCSP,
inclosa la pròrroga és de cinquanta-quatre mil euros (54.000,00 €) exempts d’IVA.
PREU
exempt d’IVA
Exercici 2018

6.000,00 €

Exercici 2019

24.000,00 €

Exercici 2020 (cas de pròrroga)

24.000,00 €

VALOR ESTIMAT CONTRACTE

54.000,00 €

No podran acceptar-se proposicions econòmiques que superin el preu màxim.
L’esmentat import comprèn la totalitat dels conceptes, costos i despeses necessaris
per a la prestació del servei.
Clàusula 5a. Disponibilitat pressupostària. Existeix crèdit pressupostari adequat i
suficient per atendre les obligacions econòmiques de l'Ajuntament en relació amb
aquest contracte, a la partida 9240 22699 de l'estat de despeses del Pressupost
Municipal, per a l'exercici 2018.
Així mateix, pel que fa a la resta d’exercicis de vigència del contracte, l'Ajuntament de
Manresa es compromet a consignar pressupostàriament crèdit adequat i suficient per
fer front a les despeses que origini.
Clàusula 6a. Naturalesa i règim jurídic. Aquest contracte té naturalesa jurídica
administrativa, com a contracte de serveis, d’acord amb el que estableix l’article 17
de la LCSP.
Per a tot allò no regulat en el plec de clàusules administratives i en el plec de
prescripcions tècniques, serà d’aplicació la normativa següent:
ü Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
ü Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública.
ü Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
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per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de desenvolupament de la Llei de
contractes que s’indiquen a la Disposició Final 1a del Reglament (RGLCAP).
ü Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
ü Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya (TRLMRLC).
ü Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions vigents en matèria de règim local, (TRRL).
ü Llei

39/2015,
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comú

de

les

administracions públiques.
ü Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
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ü Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades.
ü Eventual reglamentació catalana sobre contractació de les entitats locals.
ü Altres disposicions administratives aplicables.

En defecte de dret administratiu, s’estarà al dret privat.
Clàusula 7a. Règim de recursos. Els actes de preparació i d’adjudicació, i els
adoptats en relació amb els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte, són
susceptibles de RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ, d’acord amb el que
estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques; o de RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Clàusula 8a. Jurisdicció competent. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu
és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses que es plantegin en
relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i l’extinció
d’aquest contracte.
Clàusula 9a. Identificació d’òrgans. En compliment d’allò que preveu la disposició
addicional 32a de la LCSP, cal identificar com a òrgan administratiu amb
competències en matèria de comptabilitat pública, la Intervenció municipal, i com a
òrgan de contractació, l’Alcalde President de l’Ajuntament de Manresa.
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CAPÍTOL II. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ.
Clàusula 10a. Procediment d’adjudicació. D’acord amb el contingut de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, aquest contracte
s’adjudicarà per procediment obert, de conformitat amb l’article 156 i següents de la
LCSP.
La licitació s’anunciarà en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa
(www.ajmanresa.cat) i a la Plataforma de contractació pública electrònica
VORTALgov (www.vortalgov.es).
A l’esmentat Perfil del contractant i a la Plataforma de contractació hi figurarà la
informació i la documentació necessària per participar en la licitació.
Clàusula 11a. Contracte reservat. De conformitat amb la Disposició Addicional 48a
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es fa una
reserva explícita de la licitació a les organitzacions (a que fa referència la pròpia DA
48a), que compleixin totes i cadascuna de les condicions següents:
a) Que el seu objectiu sigui la realització d’una missió de servei públic vinculada
a la prestació dels serveis que recull l’annex IV de la LCSP, amb els codis CPV
75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1,
80110000-8, 80300000- 7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5,
80590000-6, de 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 981330004 i 98133110-8. 2.
b) Que els beneficis es reinverteixin amb la finalitat d’assolir l’objectiu de
l’organització; o, en cas que es distribueixin o redistribueixin beneficis, la
distribució o redistribució s’ha de fer d’acord amb criteris de participació.
c) Que les estructures de direcció o propietat de l’organització que executi el
contracte es basin en la propietat dels empleats, o en principis de participació, o
exigeixin la participació activa dels empleats, els usuaris o les parts interessades.
d) Que el poder adjudicador de què es tracti no hagi adjudicat a l’organització un
contracte per als serveis en qüestió, en els tres anys precedents.
Així, es reserva l’accés a licitació a entitats sense ànim de lucre: fundacions,
associacions d’interès públic, cooperatives d’iniciativa social i altres entitats sense
ànim de lucre legalment reconegudes.
La circumstància invocada en favor de dites entitats ha de ser acreditada
documentalment i deforma fefaent en la proposició, mitjançant certificat de la
inscripció en el registre públic corresponent i els darrers comptes anuals aprovats.
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Clàusula 12a. Mitjans de comunicació electrònics. D’acord amb la Disposició
addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica
de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament
electrònics.
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i
les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les
empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en
aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat
també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a
disposició a e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant
l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació,
es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el
Perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’entitat a qui s’adreça. No
obstant això̀, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de
recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data
d’enviament de l’avís de notificació.
Clàusula 13a. Aptitud per contractar. Podran presentar-se a la licitació les
persones jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar,
acreditin el compliment de les condicions de la reserva (clàusula 11a), disposin de la
solvència tècnica i econòmica requerida en aquest plec i no estiguin incurses en cap
de les prohibicions per contractar amb l’Administració de les assenyalades a l’article
71 de la LCSP.
Els licitadors hauran de comptar, així mateix, amb l’habilitació empresarial o
professional que, si escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació
objecte del present contracte.
El contracte s’atorgarà a una sola persona jurídica, o a una unió temporal
d’empresaris a constituir-se a l’efecte, que s’obligui de forma solidària davant
l’Ajuntament i compleixi amb el que preceptua l’article 69 de la LCSP.
En relació amb les persones jurídiques, es requereix una capacitat especial per
contractar, concretament que:
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–

Les seves prestacions estiguin compreses dins dels fins, l’objecte o l’àmbit d’activitat
que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i cal
acreditar que es disposa d’una organització amb elements personals i materials
suficients per l’execució deguda del contracte.

–

Si pertanyen a la Unió Europea, han d’estar habilitades per realitzar la prestació de
què es tracta, i si la legislació de l’estat en què estiguin establertes exigeix una
autorització especial o la pertinença a una determinada organització per poder
prestar-hi el servei, han d’acreditar que compleixen aquest requisit.

–

En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podrà tenir
en compte les societats pertanyents al grup, a efectes d’acreditació de la
classificació, sempre que aquesta acrediti que té, efectivament, a la seva disposició,
els mitjans de les societats esmentades necessàries per l’execució del contracte.

La presentació de proposició per part dels licitadors presumeix que aquests accepten
de manera incondicionada les clàusules d’aquest plec i la declaració responsable que
reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l’Ajuntament.
Clàusula 14a. Solvència econòmica i tècnica. Les empreses que es presentin a la
licitació podran acreditar la seva solvència econòmica i tècnica, mitjançant els
mitjans següents:
1. Mitjans per acreditar la solvència ECONÒMICA:
El licitador haurà d’acreditar com a mínim, un dels punts següents:
a) Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de
més volum de negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una
vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és
superior a un any (això és, 36.000,00 €).
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per
mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil, si l’entitat està inscrita al Registre, i en cas contrari pels que
disposi el registre oficial en què hagi d’estar inscrit.
b) Assegurança d’indemnització per riscos professionals, vigent fins a la
fi del termini de presentació d’ofertes, per import no inferior al VEC,
amb el compromís de renovació o pròrroga que garanteixi el
manteniment de la cobertura durant tota la vigència del contracte.
Aquest requisit s’entendrà complert pel licitador que inclogui en la
seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar
adjudicatari, de l’assegurança exigida, i que haurà de fer efectiva en el
termini de 10 dies hàbils (article 150 LCSP).
L’acreditació de la disponibilitat de la pòlissa en qüestió s’efectuarà
mitjançant certificat expedit per l’assegurador, en què constin els
imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i
mitjançant el compromís vinculant de subscripció, pròrroga o
renovació de l’assegurança pertinent.
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2. Mitjans per acreditar la solvència TÈCNICA ó PROFESSIONAL:
El licitador haurà d’acreditar de forma fefaent i documentada la seva
experiència, en la planificació, execució i avaluació de Plans de
Desenvolupament Comunitari en altres territoris, poblacions o barris.
També es valorarà l’experiència de l’organització en altres formes d’acció
comunitària, o processos d’impuls a la participació col·lectiva, que es puguin
acreditar de forma fefaent des de l’any 2012 en endavant.
Tanmateix haurà d’indicar els elements següents:
§

El personal que es destinarà directament a cada un dels Plans de
Desenvolupament Comunitari, amb les seves qualificacions i de forma
especial experiència i coneixement de cada un dels barris, del seu teixit
associatiu, de les seves entitats veïnals, dels deus serveis, de les
administracions que es troben presents.

§

Si escau, indicació de la part del contracte que l’empresari té el propòsit de
subcontractar, si resultés adjudicatari del contracte.

§

Experiència de l’organització a l’hora de treballar amb l’Administració Pública,
mitjançant una relació dels principals serveis efectuats en els últims tres anys
que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els
serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o
visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari.
Amb el requisit mínim que l’import anual acumulat l’any de més execució sigui
igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte (això és, 16.800,00
€).

Clàusula 15a. Publicació de l’anunci de licitació i lloc i termini de presentació
de les proposicions. L’obertura del termini de presentació de proposicions es farà
pública mitjançant la inserció d’un anunci de licitació en el Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Manresa (www.ajmanresa.cat) i a la Plataforma de contractació
pública
electrònica
VORTAL
(www.vortalgov.es
o
l’enllaç
directe
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa)
A l’anunci que serveixi de mitjà de convocatòria de la licitació, es farà referència a la
disposició addicional 48a del LCSP.
Els interessats en prendre part en la licitació podran presentar les seves ofertes dins
el termini de quinze (15) dies naturals, comptats a partir del dia següent a la
publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Manresa (www.ajmanresa.cat).
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En el cas que finalitzés en dissabte o festiu es prorrogaria fins al dia hàbil següent. La
presentació de proposicions es podrà realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies
de l'any, excepte l’últim dia del termini en que la presentació d’ofertes es podrà
tramitar fins a les 14:00 h.
L’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb la disposició addicional 16a i 17a en
relació a la disposició final 6a de la LCSP, i en compliment del principi de
transparència en la contractació i d’eficàcia i eficiència de l’actuació administrativa,
fomentarà i preferirà la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
Així mateix, d’acord amb les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i amb la voluntat
de fomentar l’agilitat, eficàcia i eficiència dels procediments de contractació, les
comunicacions, requeriments i notificacions hauran de realitzar-se per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics.
És per això que, l’Ajuntament de Manresa, amb fonament a la normativa indicada en
el paràgraf anterior, ha vist la necessitat que els licitadors concorrin al procediment
de contractació pública únicament en format electrònic, mitjançant la presentació de
les proposicions, l’aportació de documents i les comunicacions i notificacions entre el
licitador i l’òrgan de contractació a través de la plataforma de contractació pública
electrònica que, l’Ajuntament de Manresa, posa a la seva disposició des de la
següent adreça web www.vortalgov.es o també a l’enllaç directe
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa,
garantint-se en tot moment la lliure concurrència, no discriminació i restricció d’accés
a dit procediment.
La plataforma de contractació pública contractada per l’Ajuntament de Manresa,
compleix íntegrament tots els requisits legals i tècnics previstos a la LCSP i demés
normativa, garantint-se en tot moment que:
§

No són discriminatoris, trobant-se a disposició del públic de forma
compatible amb les tecnologies de la informació i comunicació d’ús
general.

§

Tota la informació i les especificacions tècniques necessàries per a la
presentació electrònica de les ofertes i sol·licituds de participació es troba
a disposició de totes les parts interessades al Perfil del Contractant de
l’Ajuntament de Manresa, sent d’ús general i àmplia implantació.

§

Els sistemes de comunicacions i per l’ intercanvi i emmagatzematge
d’informació garanteixen la igualtat entre els licitadors i la integritat de les
dades transmeses, i que només els òrgans competents, en la data
assenyalada per això, puguin tenir accés als mateixos, o que en el cas
d’incompliment d’aquesta prohibició d’accés, la violació pot detectar-se
amb claredat.
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§
§

L’aplicació permet acreditar la data i hora de l’emissió o recepció de les
comunicacions, la integritat del seu contingut i el remitent i destinatari de
les mateixes.
Tots els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans administratius o de
les empreses licitadores o contractistes que tinguin efectes jurídics i
s’emetin tant en la fase preparatòria como en les fases de licitació,
adjudicació i execució del contracte són autenticats mitjançant una firma
electrònica reconeguda d’acord amb la Llei 59/2003, de 19 de desembre,
de firma electrònica, garantint-se tècnicament que la firma s’ ajusta a las
disposicions d’aquesta norma.

AVÍS IMPORTANT:
Per tot el descrit en els paràgrafs anteriors, la presentació de proposicions i
documents per a aquest procediment es farà exclusivament a través de la
plataforma electrònica de contractació pública VORTAL, des de l’enllaç directe
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManre
sa. Igualment, totes les notificacions i comunicacions entre l’òrgan de
contractació i els interessats s’efectuaran, exclusivament, per mitjans electrònics.
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que
determina aquest plec, seran excloses. La presentació de proposicions es farà
únicament
a
través
del
portal
www.vortalgov.es
(enllaç
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManre
sa). L’accés a la plataforma és gratuït.
És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la
signatura i enviament de les proposicions, els requisits de programari per a la
presentació de proposicions a través de la plataforma VORTAL: JAVA, sistema
operatiu, navegador, etc.
Es pot verificar i actualitzar gratuïtament la versió de JAVA accedint a la pàgina
del fabricant http://java.com/es/download/installed.jsp.
Pel que fa al sistema operatiu i altres configuracions dels equips, la comprovació
es
pot
fer
polsant
sobre
l’enllaç
https://next.vortal.biz/PRODPT1BusinessLine/Common/SystemRequirementsVali
datorCommon/Index o sobre l’opció “Validació del sistema” disponible en el peu
de pàgina d’accés a la plataforma.
Si de cas es tenen dubtes sobre la versió de JAVA a utilitzar i/o sobre la
configuració dels equips es pot contactar amb el Servei d’Atenció al Client de
VORTAL a través del correu info@vortal.es o a través del 902 02 02 90 de dilluns
a divendres de 09:00 a 19:00 h.
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Per accedir a la plataforma, els licitadors que no estiguin donats d’alta hauran de
registrar-se a la mateixa adreça www.vortalgov.es, polsant el botó “Login”, de tal
manera que:
§

Hauran de polsar “Donar-se d’alta” i complimentar el registre d’usuari.

§

Registrar l’empresa, o associar-se a una empresa ja existent a la
plataforma.

§

Finalment, si és el cas, sol·licitar un certificat d’autenticació emès per
VORTAL, gratuït, per accedir a la plataforma i a la informació detallada del
procediment.

Es pot obtenir més informació sobre els tràmits electrònics relatius al registre en
el mateix portal, contactant amb el Servei de Gestió de Clients de VORTAL al
número 902 02 02 90 o a través de correu electrònic: info@vortal.es, en horari de
dilluns a divendres, de 09:00 a 19:00 h.
Una vegada efectuat el registre gratuït en la plataforma de licitació electrònica
VORTAL, tal com s'indica en el present plec, cal seguir els passos que es
descriuen a continuació per accedir a l'expedient:
1. Dirigir-se a la pàgina d'accés a la plataforma de l’Ajuntament de Manresa
en
el
següent
enllaç
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=Ayt
oManresa.
2. Accedir a l'apartat Buscar licitacions on hi ha la informació relativa a
aquest i altres expedients de l’Ajuntament. Cal seleccionar i copiar el
número d'aquest expedient.
3. Accedir a la plataforma mitjançant l'usuari i la contrasenya definits en el
procés de registre, i enganxar el número d'expedient en el cercador
disponible per a tal fi a l'Àrea de treball. Prémer sobre la lupa per realitzar
la recerca.
4. Per accedir a tota la informació del procediment, hauran de polsar a
“Detall”.
Després de polsar a “Estic interessat”, per enviar l’oferta haurà de polsar a “Les
meves ofertes”, en el botó “crear oferta”:
− A la pestanya “Informació general”, introduir una referència per a la seva
oferta.
− A la pestanya “Formulari de resposta” haurà de contestar les preguntes en
cadascun dels sobres, si n’hi ha, en què haurà de complimentar els preus
de la seva oferta, tenint en compte els criteris indicats a les columnes
“Descripció” i “Unitats”.
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− A la pestanya “Documents” haurà d’adjuntar tota la documentació
requerida en el present plec, dins els sobres corresponents.
− Una vegada contestat el formulari de resposta, haurà de polsar el botó
“Tancar formulari”.
Una vegada fets tots els passos anteriors, haurà de polsar el botó “Finalitzar
oferta”. Posteriorment, haurà de polsar el botó “Firmar tots” i seleccionar un
certificat reconegut per a la firma de documents.
Els licitadors o candidats hauran de firmar mitjançant signatura electrònica
reconeguda, vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que
garanteixi la identitat i integritat del document, l’oferta i tots els documents
associats a la mateixa, en els que sigui necessària la firma de l’apoderat, de
conformitat amb el que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, i demés
disposicions de contractació pública electrònica.
Serà necessari que la persona que signi l’oferta mitjançant la plataforma
VORTAL sigui la mateixa que consti en els documents de la proposició o bé
una altra amb poders de representació suficients i que es puguin acreditar
davant l’Ajuntament de Manresa.
La firma electrònica reconeguda, segons l’article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de
desembre, de firma electrònica, és la firma electrònica avançada basada en un
certificat reconegut (vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de
Certificació) i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de firma (per
exemple, DNI electrònic, o altres targetes criptogràfiques que recullin els requisits
establerts a la norma de referència).
Els certificats reconeguts acceptats per la plataforma VORTAL són:
§
§
§
§
§
§
§
§

ACCV.
DNI electrònic.
IZEMPE.
ANCERT.
Camerfirma.
CATCert.
FNMT – CERES.
FIRMA PROFESSIONAL.

A continuació, haurà de polsar el botó “Encriptar i enviar”, de tal manera que tota
l’oferta, i la documentació associada a la mateixa, quedarà xifrada, sense que es
pugui accedir al seu contingut fins que es constitueixi degudament la Mesa de
contractació. Seguidament, apareixerà una finestra en què s’hauran d’acceptar les
recomanacions per a l’enviament de l’oferta a la plataforma, i per acabar, haurà de
polsar el botó “Presentar”.
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Si de cas s’interromp el servei por causes tècniques, aquesta s’anunciarà als
potencials usuaris del Registre amb l’antelació màxima possible. Si la interrupció no
és programada, sempre que sigui possible, l’usuari visualitzarà en el seu accés un
missatge en el que es comuniqui aquesta circumstància.
S’entendrà complert el termini si s’inicia la transmissió dins del mateix i finalitza amb
èxit.
Una vegada presentada una proposició a través de la plataforma VORTAL, es
generarà un avís de recepció electrònic que garantirà la data, hora i contingut de
l’oferta.
La presentació de les proposicions presumeix l’acceptació incondicionada pel
licitador o candidat del contingut de la totalitat dels plecs, sense excepció.
Clàusula 16a. Forma de presentació de les proposicions. Les proposicions per
prendre part en la licitació es presentaran a la Plataforma de licitació electrònica
VORTAL i seran firmats electrònicament segons el descrit anteriorment.
El tres sobres hauran de contenir la següent documentació:
§

Sobre núm. 1, contindrà la documentació administrativa enumerada a la
clàusula 17a d’aquest plec.

§

Sobre núm. 2, contindrà la documentació enumerada a la clàusula 18a d’aquest
plec, la qual correspon a l’oferta tècnica, a valorar mitjançant criteris subjectes a
un judici de valor.

§

Sobre núm. 3, contindrà la documentació enumerada a la clàusula 19a d’aquest
plec, la qual correspon a l’oferta econòmica i tècnica, a valorar de manera
automàtica.

Els documents relatius al sobre número 1 es tindran en compte per considerar si
l’oferta s’admet pura i simplement, o per si s’admet condicionadament (en cas que hi
hagi errors esmenables), o bé per considerar-la no admesa.
Els documents relatius al sobre número 2 es tindran en compte per valorar les ofertes
segons els criteris no associats a cap fórmula (ponderables segons un judici de valor).
Els documents relatius al sobre número 3 es tindran en compte per valorar les ofertes
segons els criteris associats a la fórmula matemàtica de proporcionalitat respecte al
preu de licitació i els altres criteris puntuables automàticament.
El contingut de l’oferta que resulti adjudicatària passarà a ser propietat de
l’Ajuntament del Manresa, sense que l’empresa licitadora tingui dret a cap
contraprestació econòmica per aquest fet.
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Cap licitador no podrà presentar més d’una proposició i tampoc no podrà subscriure
cap proposta amb unió temporal amb d'altres si ho ha fet individualment o constar en
més d'una unió temporal. La infracció d'aquesta condició implicarà la inadmissió de
totes les propostes subscrites per ell.
Sens perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació
i a la informació que s’ha de donar als candidats i als licitadors, aquests podran
designar com a confidencial part de la informació facilitada per ells en formular les
ofertes, en especial respecte als secrets tècnics o comercials i als aspectes
confidencials de les mateixes. Els òrgans de contractació no podran divulgar aquesta
informació sense el seu consentiment.
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial
d’aquella informació a la qual tingui accés amb motiu de l’execució del contracte,
sempre que se li hagués donat el caràcter indicat als plecs o al contracte, o que per
la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure es mantindrà
durant un termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta informació, llevat que
els plecs o el contracte estableixin un termini major.
Clàusula 17a. Sobre número 1. Documentació administrativa. El primer sobre,
anomenat sobre número 1, contindrà els documents següents:
1) Declaració responsable del licitador de complir amb els requisits previs que
estableix l’article 140 en relació amb el 141 i 159.4.c de la LCSP, redactada
d’acord amb el model que s’adjunta a aquest plec com a annex número I.
Inclourà la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces
de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on
rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula 12a d’aquest
plec.
Clàusula 18a. Sobre número 2. Oferta tècnica. El sobre número 2 inclourà:
§

Projectes de Pla de Desenvolupament Comunitari. El licitador haurà de presentar
dos projectes de Pla De Desenvolupament Comunitari, corresponents als Barris de Pare
Ignasi Puig i de La Balconada, per l’any 2018 i 2019.
Aquests dos projectes tècnics tindran una extensió màxima de 30 fulles Dina 4, i hauran de
contenir com a mínim la informació que es detalla a continuació.
1.
1.1
1.2
1.3

IDENTIFICACIÓ DEL PLA
Denominació
Data inici
Data finalització

2. ÀMBIT TERRITORIAL DEL PLA
2.1 Descripció del barri
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3. BREU DESCRIPCIÓ DEL PLA
4. POBLACIÓ D’INTERVENCIÓ
4.1 Destinataris, descripció de la comunitat i dels col·lectius als què va adreçat el pla
4.2 Participants
5.ORGANITZACIÓ
5.1 Descriure com es portarà a terme l’estratègia participativa d’agents diversos en el
procés del Pla
5.2 Espais de coordinació dins del PDC: comissions, taules, grups de treball
6. ÀMBITS D’INTERVENCIÓ
7. OBJECTIUS GENERALS
8. OBJECTIUS ESPECÏFICS
9. ACCIONS PER CADA OBJECTIU ESPECÍFIC
10. AVALUACIÓ I SEGUIMENT
10.1 Definir quina metodologia i eines valoratives es faran servir per l’avaluació
En funció dels objectius específics, impacte i resultats
11. METODOLOGIA A APLICAR
11.1 Explicació de l’estructura metodològica que es portarà a terme en la planificació,
seguiment i avaluació i qui intervindrà.
12 PLA COMUNICATIU DEL PLA
12.1 Missatge i públic al qual s’adreçarà la comunicació
12.2 Productes que s’han previst
13. RECURSOS NECESSARIS
13.1 Humans, recursos o serveis aliens, Infraestructurals, Materials

§ Proposta en matèria de política d’empresa en relació al recursos humans.
Amb descripció de la política de l’empresa en relació al personal i els perfils de les persones i
formació que integraran els equips tècnics dels PDCS.
Definint:
- l’equip tècnic
- la política laboral en termes de paritat de gènere
- les pràctiques en matèria laboral, formació, capacitat de generar ocupació estable,
vocació de gestió participativa, prevenció de riscos laborals, conciliació vida laboral i
familiar...

§ Proposta en matèria de política ambiental i proposta d’altres millores.
Amb el detall del pla d’acció o sistema de gestió ambiental.
I la descripció de la resta de millores proposades, valorades econòmicament, pel que fa a:
- assessorament o implicació d’experts aliens a l’entitat adjudicatària, a compte de
l’entitat.
- assumpció de les despeses de Comunicació dels PDC
- participació o inclusió en alguna Xarxa d’Economia Solidària.
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Clàusula 19a. Sobre número 3. Oferta econòmica. El sobre número 3 contindrà els
documents següents:
§ Oferta econòmica, subscrita d’acord amb el model que s’adjunta com a annex
número II. No seran acceptades aquelles ofertes superiors a 24.000 anuals,
exempts d’IVA.
Clàusula 20a. Mesa de contractació. La mesa de contractació estarà integrada
pels membres següents:
-

President. Serà president de la mesa, el regidor delegat d’Habitatge i
Barris, Joan Calmet Piqué, i com a suplent, la regidora delegada d’Acció
Social, Àngels Santolària Morros.

-

Vocals. Seran vocals de la mesa:

-

a)

El regidor delegat d’Hisenda i Organització, Josep M. Sala Rovira,
o regidor/a que el substitueixi.

b)

El secretari general de l’Ajuntament, José Luis González Leal, o
funcionari/ària que el substitueixi.

c)

La interventora general de l’Ajuntament, Mariona Ribera Esparbé, o
funcionari/ària que la substitueixi.

d)

La Cap del Servei d’Acció i Cohesió Social, Montserrat Mestres i
Angla, o funcionari/ària que la substitueixi.

e)

La tècnica de Barris i Acció Comunitària, Elsa Ruiz Muñoz.

Secretari. Actuarà com a secretari de la mesa, el cap del Servei de
Contractació, Patrimoni i Inversions, Esteve Albàs Caminal, o
funcionari/ària que el substitueixi.

Tots els membres de la mesa de contractació tindran veu i vot, excepte el secretari
de la mesa, el qual actuarà amb veu però sense vot.
Per a la vàlida constitució de la mesa, hauran d'estar presents la majoria absoluta
dels seus membres, i, en tot cas, el president, el secretari, el Secretari de
l’Ajuntament i l'Interventor de l’Ajuntament o les persones en qui deleguin.
Els membres electes que formin part de la Mesa de contractació no podran suposar
més d’un terç del total de membres de la mateixa.
Clàusula 21a. Comitè d’experts. El Comitè d’Experts estarà integrat pels membres
següents:
-

La cap de secció de Serveis Socials, senyora Josefina Ramírez Ruiz
La tècnica del programa d’Inclusió Social, senyora Arantxa Pons Echalecu
El tècnic d’Acció Comunitària, Sr. Xavier Puertas Estín
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-

El TMG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions, Josep Pujol
Sancho

D’acord amb la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 146 i la DA 2a de la LCSP, per
valorar els criteris que depenguin d’un judici de valor, el Comitè d’Experts estarà
integrat per un mínim de 3 membres, i particularment en el cas de les entitats locals,
per qualsevol personal funcionari de carrera o laboral fix amb qualificació apropiada
que no hagi participat en la redacció de la documentació tècnica del contracte de
què es tracti. En tot cas, entre aquest personal ha de formar part un tècnic jurista
especialitzat en contractació pública.
Clàusula 22a. Obertura de les proposicions. L’obertura dels sobres 1, 2 i 3 es farà
a través de la plataforma electrònica pública VORTALgov. El sistema informàtic que
suporta la plataforma VORTAL té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el
moment de l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa.
La mesa de contractació qualificarà, en reunió interna, la documentació
administrativa continguda en el sobre 1, a què es refereix l’article 157.1, en relació al
140 de la LCSP.
En cas d’error o omissió, requerirà al licitador per tal que procedeixi a l’esmena dels
defectes observats, en un termini màxim de tres (3) dies hàbils.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el
sobre 1, la Mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les
excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
La Mesa desestimarà les propostes d’aquells licitadors que, previ requeriment
d’esmena, no declarin responsablement, que disposen de la capacitat i solvència
tècnica i econòmica exigible.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques
aquestes circumstàncies mitjançant la seu del Perfil de contractant.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través d’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública, d’acord amb allò que preveu la clàusula 12a d’aquest plec,
mitjançant el correu electrònic i el telèfon mòbil facilitat a aquest efecte.
Un cop la Mesa hagi decidit l’admissió o exclusió de les empreses licitadores segons
el contingut del sobre número 1 i, si escau, l’esmena d’errors; es procedirà a
l’obertura del sobre número 2 que inclou la documentació relativa als criteri la
quantificació del qual depèn d’un judici de valor. Aquesta documentació es lliurarà al
Comitè d’Experts, a efectes de l’emissió d’informe.
L’obertura dels sobres número 3 es celebrarà, en acte públic, prèvia convocatòria
publicada al Perfil del contractant.
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L’acte començarà amb l’exposició per part del President de la mesa del número de
licitadors que s’hagin presentat i del resultat de la qualificació de la documentació
inclosa als sobres número 1. S’indicaran els licitadors les proposicions dels quals
hagin estat admeses, aquelles en les quals s’hagin observat deficiències
esmenables i les que hagin estat rebutjades, amb indicació de les causes que en
motiven l’exclusió. I es procedirà a fer públic el resultat de la valoració dels sobres 2.
A continuació s’obriran els sobres número 3 dels licitadors, els quals contenen els
documents relatius als criteris quantificables automàticament, i es llegiran les ofertes
econòmiques formulades. Per deixar constància de tot s’aixecarà un acta que reculli
de manera breu les incidències.
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer
constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les
quals hauran de quedar reflectides en l’acta.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors
en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors
en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb
la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través d’e-NOTUM.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa,
les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els
models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en
l’import de la proposició i aquelles en les quals l’entitat licitadora reconegui
l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin
realitzar la valoració de les ofertes.
La manca de signatura de l’oferta econòmica per persona amb poders suficients
podrà ser esmenada en el termini de 24 hores, a comptar de la notificació verbal de
l’existència del defecte, feta per la Mesa de contractació en el mateix acte d’obertura
de les proposicions. La no esmena d’aquest defecte és causa de no acceptació de
l’oferta del licitador.
En cas de divergència entre l’oferta econòmica expressada en lletres i l’expressada
en xifres, prevaldrà l’expressada en lletres.

19

Número de Referència: DX6EUTYW7WEC
Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes
quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les
especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites
prescripcions no seran objecte de valoració.
Emesos, si escau, els corresponents informes, la mesa procedirà a la valoració de
les ofertes en la seva totalitat, d’acord amb la puntuació obtinguda en els diferents
criteris.
Clàusula 23a. Criteris d’adjudicació. Les propostes seran valorades d’acord amb
els criteris establerts en aquesta clàusula i segons disposa l’article 146 de la LCSP.
La puntuació màxima total serà de 100 punts, que es distribuiran en funció de
l’aplicació dels criteris següents:
CRITERIS PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR (fins a 80
punts)
Concepte

Puntuació
màxima

A. Fonaments i qualitat dels projectes: PDC del Xup i PDC de la
Balconada
Es valorà la qualitat i fonament dels projectes presentats en base als
següents criteris:
. Foment de la participació: Es valorarà la capacitat de potenciar i
incrementar la participació ciutadana, de les entitats, agents territorials i
serveis en cada un dels dos PDCS.
I el total d’activitats previstes en cada un dels PDC.
Fins a 10 punts.

60 Punts

.Treball en xarxa
Es valorarà la capacitat de la l’empresa licitadora, de teixir lligams amb
entitats, serveis, agents del territori i institucions amb objectius comuns.
Fins a 10 punts.
.Col·lectius/beneficiaris
Es valora la capacitat d’incidència dels PDCS en relació a la població
d’intervenció, així com la motivació alhora d’escollir-los.
Fins a 10 punts.
.Àmbits
Es valora la incidència dels PDCS en diferents àmbits d’intervenció.
Fins a 10 punts.
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. Objectius
Es valora que l’entitat licitadora defineixi en els dos PDCS, uns objectius
específics per a cada PDC a consensuar entre els diferents agents del
territori i l’Ajuntament de Manresa, i que aquests objectius siguin possibles
i realistes.
Fins a 10 punts.
.Pla d’avaluació i seguiment del projecte
Es valorarà la metodologia i les eines d'avaluació que es faran servir,
l’existència d’indicadors de qualitat i millora contínua, la forma de valoració
el grau de satisfacció dels beneficiaris, i de les entitats, agents territorials i
serveis que participen en els PDCS.
Fins a 10 punts.

B. Recursos Humans
Es valorarà la política de l’entitat en relació al personal i els perfils de les
persones i formació que integraran els equips tècnics dels PDCS.

10 punts

_ Per la idoneïtat de l’equip tècnic destinat respecte a l’objecte del
contracte.
_ Per l’existència a l’entitat licitadora d’una política laboral que
asseguri la paritat de gènere pel que fa al el personal assalariat,
però també pel que fa als òrgans de decisió de l’empresa.
_ Que l’entitat contractista desenvolupi una política de bones
pràctiques en matèria laboral en el si de l’empresa i de formació
permanent del seu personal, capacitat de generar ocupació estable,
vocació de gestió participativa, implementació d’un sistema de
prevenció de riscos laborals, conciliació vida laboral i familiar.

C. Millores.
En Política ambiental
Es valorarà que l’entitat disposi d’un pla d’acció o sistema de gestió
ambiental: l’estalvi i l’eficiència energètica, consum d’aigua, consum
de paper, recollida selectiva de residus, utilització de productes amb
certificació de sostenibles.
Fins a 5 punts.

10 punts

Altres millores
Es valoraran les millores materials objectives aportades per l’entitat
ofertant que poden convenir a la prestació del contracte, i que han
de ser tangibles i suposar una aportació efectiva no prevista al plec.
En cap cas , les millores no tindran la consideració de variants o
alternatives.
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Sense perjudici del que s’estableix en el Plec, es valoraran les
propostes de millores del servei que poguessin determinar una millor
realització del treball segons criteri tècnic degudament justificat.
Les millores es proposaran valorades totes econòmicament.
Millores:
_Que en el disseny, execució o implementació de almenys dos dels
projectes dels PDC, es pugui comptar amb l’assessorament o
implicació d’experts aliens a entitat adjudicatària, a compte de
l’entitat.
_Que les despeses de Comunicació dels PDC, s’assumeixen
almenys en 50% per l’entitat.
_Que l’entitat licitadora, pertanyi o estigui inclosa en alguna Xarxa
d’Economia Solidària.
Fins a 5 punts.
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CRITERIS PONDERABLES AUTOMÀTICAMENTE (fins a 20 punts)
Concepte

Puntuació
màxima

Oferta econòmica.
L’oferta econòmica, que haurà d’incloure el desglossament del pressupost
dels Plans de Desenvolupament Comunitaris, s’avaluarà mitjançant la
fórmula següent:

P = B x 20 / O
Sent
P=puntuació
O=Oferta del licitador
B=Oferta més baixa de les considerades

Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles que no siguin
anormalment baixes o desproporcionades, és a dir, aquelles el percentatge
de les quals no sigui més de 10 punts superiors a la mitjana dels percentatges
de baixa de les diferents ofertes. Quan una oferta econòmica no pugui ser
considerada, quedarà exclosa de la licitació, sempre que un cop realitzada
l’oportuna audiència al licitador afectat quedi confirmat aquest valor
anormalment baix o desproporcionat.

20 Punts

La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes
admeses al procediment, llevat de les dues ofertes més altes i les dues més
baixes de l’esmentat grup d’ofertes, que no es i tindran en compte per al
referit càlcul. Quan el nombre d’ofertes admeses al procediment sigui inferior
a 7, per calcular la mitjana aritmètica no es tindran en compte l’oferta més alta
ni l’oferta més baixa. Quan el nombre d’ofertes admeses al procediment sigui
inferior a 5, per calcular l’esmentada mitjana aritmètica es tindran en compte
totes les ofertes admeses.
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L’oferta econòmicament més avantatjosa serà la que obtingui una major puntuació en
aplicació dels aspectes indicats en aquesta clàusula.
De conformitat amb l’article 147.2 de la LCSP, i a la falta d’altra previsió, l’empat entre
diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte es resoldrà
mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, referits al moment de finalitzar el
termini de presentació d’ofertes:

a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en
la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre
més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de
persones treballadores en inclusió en la plantilla.
b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un
desempat.

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix aquest
apartat l’han d’aportar els licitadors en el moment en què es produeixi l’empat, i no
amb caràcter previ.
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CAPÍTOL III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.
Clàusula 24a. Classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació. Un cop
valorades les ofertes, la Mesa de contractació remetrà a l’Òrgan de contractació,
juntament amb l’acta, la corresponent proposta d’adjudicació, en què figuraran
ordenades les ofertes de forma decreixent, incloent la puntuació atorgada a cadascuna
d’elles per aplicació dels criteris indicats a la clàusula 23a i identificant l’entitat licitadora
que hagi presentat la millor oferta.
La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’entitat licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n
sempre que motivi la seva decisió.
Clàusula 25a. Presentació de la documentació justificativa. L’òrgan de
contractació, a la vista de la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa, i
classificades per ordre decreixent les proposicions presentades que no hagin estat
declarades desproporcionades o anormals, requerirà mitjançant proveïment de
l’instructor de l’expedient, al licitador que hagi presentat la millor oferta, per tal que
en el termini de 10 dies hàbils a comptar des d’aquell en què hagi rebut el
requeriment, presenti la documentació que s’indica a continuació:
Aquest requeriment es comunicarà a l’entitat mitjançant comunicació electrònica a
través d’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,
d’acord amb aquest plec.
1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA:
§

Documents que acreditin la personalitat jurídica del licitador. Si es tracta d’una
persona jurídica espanyola, escriptura de constitució de l’entitat adaptada, en tot
cas, a la legislació vigent i testimoni de la seva inscripció en el Registre oficial
corresponent. En aquesta escriptura haurà d’acreditar-se que la finalitat o activitat
de la societat té relació directa amb l’objecte del contracte.
Si és una persona jurídica no espanyola d’algun Estat membre de la Unió
Europea o signatari de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, certificació
d’inscripció en algun dels registres que assenyala l’apartat 3 de l’annex II del
RGLCAP.
Per la resta de persones jurídiques estrangeres:
−
−

Certificació i informe de reciprocitat (quan sigui necessari), als quals es
refereix l’article 10 del RGLCAP.
Acreditar tenir oberta una sucursal a Espanya, inscrita en el Registre
corresponent, amb designació d’apoderats o representants per a les seves
operacions.
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En tot cas, les empreses estrangeres han de incloure una declaració per la qual
se sotmetin a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre,
per totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del
contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitador.
Els documents acreditatius de la personalitat de les empreses estrangeres es
presentaran traduïts de manera oficial a les llengües catalana o castellana per
part d’un traductor jurat amb títol suficient.
§

Documents que acreditin la facultat d’actuar a nom de tercers. Quan el licitador
no actuï en nom propi o quan comparegui en representació d’una societat o d’una
persona jurídica, haurà d’acompanyar un poder notarial per a representar a la
persona o entitat en nom de la qual concorre davant l’Administració, i una
fotocòpia compulsada o legitimada per un notari del seu DNI, o del document que
en el seu cas el substitueixi reglamentàriament. El poder haurà d’estar inscrit en
el Registre Mercantil. Si es tracta d’un poder per a un acte concret, no cal la
inscripció en el Registre Mercantil, d’acord amb el que disposa l’article 94.1
apartat 5 del Reglament d’aquest registre.

§

Acreditació de la solvència econòmica – financera i tècnica – professional i les
condicions de la reserva.
Els licitadors podran acreditar la seva solvència, mitjançant els mitjans descrits a
la clàusula 13a d’aquest mateix plec.
I el compliment de les condicions de la reserva prevista a la clàusula 11a,
mitjançant el certificat d’inscripció pertinent i els comptes anuals.

2. CERTIFICATS ACREDITATIUS D’ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS
TRIBUTÀRIES I DE SEGURETAT SOCIAL.
De conformitat amb el que preveu la legislació vigent en matèria pressupostària, la
presentació de la proposta per l’interessat per concórrer en el present procediment
de contractació comporta l’autorització a l’òrgan gestor per a demanar els certificats a
emetre pels òrgans de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i per la Tresoreria
General de la Seguretat Social, referents al compliment de les obligacions tributàries
i socials.
3. IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Quan s’exerceixin activitats subjectes a l'Impost sobre Activitats Econòmiques: alta,
referida a l’exercici corrent, o últim rebut, juntament amb una declaració responsable
de no haver-se donat de baixa en la matrícula del citat impost i, si escau, declaració
responsable de trobar-se exempt.

En el supòsit d’Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
(RELI) de la Generalitat de Catalunya. De conformitat amb el que estableix l’article
7.1 del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic
d’Empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya les empreses inscrites en
aquest Registre no han d’aportar els documents i les dades que hi figuren.

25

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

Número de Referència: DX6EUTYW7WEC

En qualsevol cas, caldrà aportar, una declaració sobre l’alteració o no de les dades
existents al Registre de licitadors, d’acord amb el model que s’adjunta com annex III.
L’òrgan de contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que
correspongui, si hi ha informació registral de les empreses que liciten en el
procediment d’adjudicació en curs.
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que
acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; la classificació
empresarial o la solvència econòmica, financera, tècnica i professional; l’alta en
l’Impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la
declaració d’exempció.
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita d’acreditar que està al corrent en el
compliment tant de les obligacions tributàries i com de les relatives a la Seguretat
Social.
Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la
documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de
comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini
màxim de 3 dies hàbils.
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través d’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, d’acord amb aquest plec.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en
el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni; així com en
aquells supòsits en què no es pugui acreditar el compliment de les condicions de
solvència tècnica i econòmica de l’empresa, s’entendrà que l’empresa licitadora ha
retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa
licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest
fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació,
IVA exclòs, en concepte de penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa
en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el
DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar
amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
Clàusula 26a. Garantia definitiva. D’acord a la Disposició Addicional 4a de la
LCSP, en els procediments de contractació en els quals s’apliqui la reserva que
estableix aquesta disposició addicional no és procedent exigir la garantia definitiva a
què es refereix l’article 107 d’aquesta Llei.
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Clàusula 27a. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment.
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte,
notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en
què hagin incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el Perfil de contractant.
Clàusula 28a. Adjudicació. L’òrgan de contractació adjudicarà, dins dels cinc dies
hàbils següents a la recepció de la documentació a què es refereix la clàusula 25a.
L’adjudicació, que serà motivada, concretarà i fixarà els termes definitius del
contracte, es notificarà als licitadors i, simultàniament, es publicarà en el Perfil del
contractant.
La notificació contindrà la informació necessària que permeti al licitador exclòs
interposar recurs prou fundat contra la decisió d’adjudicació, i en particular, l'exigida
per l’article 151 de la LCSP.
En tot cas, en la notificació i en el Perfil del contractant s’indicarà el termini en què
s’ha de procedir a la formalització del contracte, d’acord amb el que disposa l’article
153.3 de la LCSP.
L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant
notificació electrònica a través d’e-NOTUM, d’acord amb aquest plec, i es publicarà
en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies,
indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi
informat, al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar
les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així
mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.
Clàusula 29a. Formalització del contracte. El contracte s’haurà de formalitzar
mitjançant signatura electrònica, en document administratiu, que s’ajusti amb
exactitud a les condicions de la licitació, constituint aquest document títol suficient
per accedir a qualsevol registre públic. No obstant, el contractista podrà sol·licitar
que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent del seu càrrec les corresponents
despeses.
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En cap cas es podran incloure en el document de formalització del contracte
clàusules que impliquin alteració dels termes de l’adjudicació.
El contracte es perfecciona amb la seva formalització i en cap cas podrà iniciar
l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització.
Prèviament a la signatura del contracte, el representant de l’adjudicatari haurà de
presentar davant l’òrgan de contractació:
– Si l’adjudicatari fos una unió temporal d’empreses, escriptura pública
de la seva constitució, CIF assignat i nomenament de representant
amb poder suficient.
– Justificant de tenir subscrita i en vigor l’assegurança de responsabilitat
civil a la qual fa referència aquest plec de clàusules.
Clàusula 30a. Termini de formalització. La formalització s’haurà d’efectuar no més
tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en que es realitzi la notificació de
l’adjudicació als licitadors i candidats.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà
efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet
pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article
71.2 b de la LCSP.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’entitat adjudicatària pels danys i perjudicis
que la demora li pugui ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’entitat adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la
documentació a què es refereix la clàusula 25a, essent aplicables els terminis
previstos en els apartats anteriors.
Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor,
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extinció.
El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de
l’adjudicació.
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El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el Perfil de
contractant.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les
quals figuraran la identitat de l’entitat adjudicatària, l’import d’adjudicació del
contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si
s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus,
l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades,
sempre que no tinguin caràcter de confidencials.
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CAPÍTOL IV. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS.
Clàusula 31a. Prerrogatives de l’Administració. L’Ajuntament de Manresa
ostentarà les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi
el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat
imputable al contractista arrel de l’execució del contracte, suspendre l’execució del
mateix i acordar-ne la seva resolució i els efectes d’aquesta, garantint en tot cas,
l’audiència al contractista.
Clàusula 32a. Confidencialitat. Sens perjudici de les disposicions de la LCSP,
relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la informació que ha de donar-se als
candidats i als licitadors, aquests podran designar com a confidencial, part de la
informació facilitada per ells al formular les ofertes, en especial el que respecta als
secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les mateixes. Els òrgans
de contractació no podran difondre aquesta informació sense el seu consentiment.
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial
d’aquella informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte, i
que se li hagués donat l’esmentat caràcter en els plecs o en el contracte, o que per
la seva pròpia naturalesa hagi de tractar-se com a tal. Aquest deure es mantindrà
durant un termini de 5 anys des del coneixement d’aquesta informació.
Clàusula 33a. Política de protecció de dades. En compliment de la normativa de
protecció de dades de caràcter personal, l’adjudicatari, i tot el seu personal, se
sotmeten als preceptes del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE
4.5.2016), aplicable des del passat 25 de maig de 2018, i a la seva normativa de
desenvolupament.
Així, pel que fa a les obligacions de l’adjudicatari en relació amb la protecció de
dades de caràcter personal, l’adjudicatària assumeix la condició d’encarregat de
tractament de dades personals responsabilitat de l’Ajuntament de Manresa i es
compromet a establir, complir i respectar les següents obligacions que regulen el
tractament i la gestió de les dades de caràcter personal a les que tingui accés en el
desenvolupament del servei descrit a l’objecte del contracte:
a.

Portar a terme el tractament de les dades personals únicament i exclusiva
per a les finalitats relacionades directament amb el servei contractat,
restant expressament prohibit utilitzar-les per a finalitats diferents.

b.

Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part
dels treballadors de l’adjudicatària respecte a les dades de caràcter
personal a les que puguin accedir per a la prestació dels serveis
contractats.
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c.

L’adjudicatària haurà de tenir regulat el Deure de secret amb els seus
treballadors i col·laboradors.

d.

L’adjudicatària garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat que
siguin d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments de
dades a les quals pugui tenir accés. El nivell de risc i les mesures de
seguretat seran definides per l’Ajuntament de Manresa i seran d’aplicació
als tractaments portats a terme en suports automatitzats i en suports no
automatitzats. L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret a la realització
d'aquelles accions d'auditoria que es considerin necessàries per garantir
la correcta aplicació d'aquestes mesures de seguretat.

e.

L’adjudicatària es compromet a no realitzar transferència internacional de
les dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament de Manresa fora de
l'Espai Econòmic Europeu.

f.

El contractista es compromet a notificar qualsevol incident de seguretat
amb afectació a dades personals en un termini no superior a 24 hores.

g.

En el cas que l’adjudicatària requereixi la subcontractació a tercers d’una
part o la totalitat del servei prestat, haurà de sol·licitar autorització per
escrit a l’Ajuntament de Manresa. A la sol·licitud caldrà establir de forma
detallada quins tractaments seran subcontractats i les mesures previstes
per part de l’entitat contractista per tal de garantir que el tractament per
part de l’empresa subcontractada estigui alineat als requeriments de
l’Ajuntament de Manresa. Aquesta subcontractació haurà de ser regulada
amb un contracte entre l’entitat adjudicatària i l’empresa subcontractada
que reculli les mateixes obligacions i compromís de confidencialitat
aplicables a la primera.

h.

L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament de Manresa per
part de l’entitat contractista es considera estrictament temporal per a la
prestació del servei contractat, sense que concedeixi a l’adjudicatària cap
mena de dret o titularitat sobre les dades tractades. En aquest sentit
haurà de retornar o eliminar de forma controlada aquells suports utilitzats
per al tractament de dades personals, podent conservar únicament les
dades en cas que sigui necessari per a garantir la protecció legal de
l’adjudicatària.

i.

L’entitat contractista assumeix la responsabilitat davant de l’Ajuntament
de Manresa per als possibles danys i perjudicis que l’Ajuntament de
Manresa pugui rebre com a conseqüència de l’incompliment de les
obligacions definides en aquesta clàusula, incloent les possibles sancions
per part dels Organismes Reguladors del tractament de dades personals.
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j.

L’adjudicatària declara haver estat informada igualment que l’Ajuntament
de Manresa pot registrar i utilitzar les dades personals de les persones
que intervenen en el marc dels serveis oferts. Aquestes dades personals,
d'utilització exclusivament professional, seran tractades en el marc de la
legislació vigent en protecció de dades de caràcter personal. Aquestes
dades seran conservades després de la finalització del contracte durant
un màxim d'un any a partir de l’acabament de la prestació, excepte les
que hagin de conservar per garantir el compliment de la legislació.

Les obligacions establertes en aquesta clàusula tindran una durada indefinida i es
mantindran vigents en cas que finalitzi la prestació de serveis entre l’Ajuntament de
Manresa i l’adjudicatària.
Clàusula 34a. Principis ètics i regles de conducta.
1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament
exemplar, abstenir-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol
manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui
afectar el procediment o la relació contractual.
2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:
a. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions
contractades.
b. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractació pública.
3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions
següents, amb el caràcter d’obligacions contractuals essencials:
a. Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles
situacions de conflicte d’interessos.
b. No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat
públic influeixi en l’adjudicació del contracte en interès propi.
c. No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals
o materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el
seu entorn familiar o social, amb la voluntat d’incidir en un procediment
contractual.
d. No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis
d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
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e. Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per
exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats,
rotació d’ofertes, etc.).
Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles
finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués
coneixement.
f. No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte,
per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici
econòmic en interès propi.
g. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats.
h. Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació
transparència i els contractes del sector públic imposen
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

de
als
de
de

i. Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin
comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquesta
clàusula.
4. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior
per part dels licitadors o contractistes s´ha de preveure com a causa -segons
el seu cas i d’acord amb la legislació de contractació pública- d’exclusió de la
licitació o de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles
conseqüències previstes a la legislació vigent.
Clàusula 35a. Coneixement per part del contractista del contracte i de les
seves normes reguladores. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus
termes, dels documents annexos que en formen part o de les instruccions, plecs o
normes de tota índole promulgats per l'Ajuntament que puguin tenir aplicació a
l'execució del que s'ha pactat, no eximirà al contractista de l'obligació del seu
compliment.
Clàusula 36a. Condicions especials d’execució. El contractista vetllarà perquè en
l’execució del contracte tots els productes que s’utilitzin provinguin d’empreses que
compleixin amb les normes internacionals aprovades per l’Organització Internacional
del Treball, les quals, fonamentalment, tenen per objecte promoure els drets
laborals, fomentar l’oportunitat de treball decent i millorar la protecció social.
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L’empresa contractista i, si escau, la subcontractista, ha d’establir mesures que
afavoreixin la conciliació de la vida personal i/o familiar de les persones treballadores
adscrites a l’execució d’aquest contracte.
Clàusula 37a. Obligacions generals del contractista. Seran obligacions del
contractista, les següents:
a) Prestar el servei que constitueix l’objecte del contracte, d’acord amb el que
disposa el present plec de clàusules administratives i allò que preveu el plec
de prescripcions tècniques.
o L’execució dels dos projectes de Pla de Desenvolupament Comunitari,
corresponents als Barris de Pare Ignasi Puig i de La Balconada, per
l’any 2018 i 2019, en els termes presentats juntament amb la seva
proposta, i les instruccions que si s’escau puguin donar els tècnics
municipals.
o Així mateix, en cas de prorroga l’entitat adjudicatària haurà de
presentar, amb una antelació mínima de dos mesos a la seva
renovació, dos nous projectes de Pla de Desenvolupament Comunitari,
per implementar al llarg de l’any 2020.
Aquestes noves propostes hauran de ser validades per el/la tècnic
supervisor del contracte.
b) Complir amb les obligacions vigents en cada moment en matèria laboral, de
seguretat social i de seguretat i salut en el treball.
Durant la vigència del contracte, el contractista disposarà del personal necessari
per cobrir totes les exigències que es derivin de la prestació del servei
contractat. El servei haurà de ser plenament operatiu en cada moment, no
podent-se al·legar motius de falta de recursos personals, tècnics o materials,
per justificar la manca d’operativitat.
Les baixes, permisos i absències de personal, per qualsevol motiu o
circumstància, i les vacances anuals de la plantilla hauran de cobrir-se amb
personal suplent, a càrrec exclusiu del contractista, de manera que, en cap
moment de la prestació del servei pugui quedar desatesa.
El personal, que presti el servei objecte de contractació, treballarà per compte
de l’adjudicatari i haurà d’estar afiliat al règim general de la Seguretat Social.
El contractista, en la seva condició d’empresari, serà l’únic responsable,
davant del personal, del compliment de la legislació que regula les relacions
laborals, Seguretat Social, seguretat i salut en el treball i també el conveni
col·lectiu que correspongui.
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El contractista té l’obligació ineludible de pagar al personal el salari, plusos i
indemnitzacions laborals del conveni col·lectiu aplicable, així com també
realitzar les corresponents cotitzacions a la Seguretat Social. L’endarreriment
en l’abonament de les retribucions salarials podrà constituir una falta molt greu
del contractista.
L’adjudicatari haurà de facilitar, sempre que li sigui requerida per l'Ajuntament,
tota la informació que permeti identificar els responsables de cada treball.
L’Ajuntament es reserva el dret de revisar en qualsevol moment la
documentació acreditativa del compliment per part de l’adjudicatari de les
obligacions socials. A tal efecte, el contractista presentarà trimestralment el
model TC1 i el TC2 de la Seguretat Social.
L’adjudicatari haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els aspectes
següents:
c) Indemnitzar a tercers pels danys i perjudicis que causi amb ocasió de
l’execució del contracte d’acord amb el que disposa la LCSP.
d) Obtenir l’autorització municipal prèvia, per a la modificació de prestacions i
per a la cessió o subcontractació. L’adjudicatari no podrà variar l’objecte ni el
contingut de les prestacions que integren el que es contracta, ni cedir-les o
subcontractar-les totalment o parcial amb tercers, llevat que compti amb la
prèvia autorització expressa de l’Ajuntament de Manresa.
En el supòsit que l’adjudicatari subcontracti o cedeixi totalment o parcial les
prestacions sense el preceptiu permís de l’Ajuntament, figurarà davant
l’administració municipal com a únic responsable a tots els efectes, sens
perjudici del règim sancionador que li pugui ser aplicat.
L’adjudicatari no podrà concertar en cap cas l’execució parcial del contracte
amb persones que figurin suspeses o inhabilitades per a contractar amb
l’Administració pública.
Clàusula 38a. Obligacions generals de l’Ajuntament. Seran obligacions generals
de l’Ajuntament:
a) Pagar la retribució corresponent per la prestació del servei.
b) Indemnitzar al contractista pels danys i perjudicis ocasionats en cas
d’incompliment per part de l’Ajuntament de les obligacions del contracte.
c) Facilitar al contractista l’accés als equipaments municipals per al normal
desenvolupament del servei.
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d) Atorgar al contractista la protecció adequada per tal que pugui realitzar
correctament la prestació.
e) En tot cas, l’Ajuntament podrà ordenar discrecionalment les modificacions en la
prestació que aconselli l’interès públic. Exercir de manera continuada i directa la
direcció, inspecció i control de l’execució del contracte, dictant les instruccions
oportunes per al seu compliment.
Clàusula 39a. Pagament del preu. Mensualment, l’entitat adjudicatària presentarà
una factura electrònica, ajustada en tot cas al que disposa la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, corresponent a una dotzena part del preu anual ofertat pels treballs inclosos
en el servei del contracte.
La no presentació de les factures a la quals es refereix aquesta clàusula, interromprà el
termini contractual per a la meritació d’interessos.
Els errors materials, aritmètics o de transcripció d’una factura presentada pel
contractista, no perjudicaran l’Ajuntament. En el supòsit de detectar-se després de
l’emissió de la factura corresponent, el termini de pagament o la possible acreditació
d’interessos no es computaran fins l’endemà de l’esmena, que consistirà en la
presentació d’una nova factura.
Clàusula 40a. Revisió de preus. No procedeix en aquest cas.
Clàusula 41a. Modificació del contracte. Durant la vigència del contracte,
l'Ajuntament podrà modificar el mateix en els termes que estableix l'article 204 de la
LCSP, sent causa de modificació prevista la incorporació de noves prestacions de
desenvolupament comunitari vinculades a les existents, en l’àmbit d’actuació previst
inicialment o en altres barris o comunitats de la ciutat.
Clàusula 42a. Termini de garantia. En atenció a la pròpia naturalesa i
característiques de les prestacions que constitueixen l’objecte del contracte, es fixa un
termini de garantia d’un any per a la bona execució de les prestacions incloses en el
servei. Aquest termini es comptabilitzarà a partir de la data en què es dugui a terme
cada prestació individualitzada.
Clàusula 43a. Responsabilitat del contractista. El contracte es prestarà amb
subjecció a les clàusules establertes en aquest plec, les previsions del plec de
prescripcions tècniques i conforme a les instruccions que per a la seva interpretació
doni al contractista l’Ajuntament de Manresa.
L’adjudicatari serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i
de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es derivin
per a l’Ajuntament de Manresa o per tercers de les omissions, errades o mètodes
inadequats en l’execució del contracte.
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Clàusula 44a. Cobertura de riscos. L’adjudicatari estarà obligat a subscriure una
assegurança que cobreixi la responsabilitat civil derivada del funcionament de les
instal·lacions adscrites al contracte o dels treballs prestats. Les característiques
d’aquesta assegurança seran les següents:
− Prenedor: entitat adjudicatària del contracte.
− Assegurats: entitat adjudicatària i Ajuntament de Manresa.
− Garanties cobertes: responsabilitat civil general i patronal, amb un límit
d’indemnització de 60.000 € i un sublímit per sinistre i víctima de 30.000 €.
− La cobertura haurà de ser efectiva en el moment d’inici del contracte.
L’adjudicatari estarà obligat a presentar a l’Ajuntament, abans de la formalització del
contracte, aquesta assegurança degudament subscrita.
L’adjudicatari haurà de mantenir en vigor la pòlissa abans esmentada durant el
temps especificat, assumint el pagament de les primes i lliurant còpia dels rebuts
anualment a l’Ajuntament de Manresa. En tot cas, l’adjudicatari assumirà
directament l’import íntegre de les eventuals franquícies que es puguin establir per
part de la companyia asseguradora.
El no abonament dels rebuts al seu venciment es considerarà com una infracció molt
greu de l’adjudicatari.
Clàusula 45a. Risc i ventura. Drets del contractista en els casos de força major.
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, i aquest
únicament tindrà dret a ser indemnitzat per la corporació en els casos i forma que
determina i estableix la LCSP, si bé en l’expedient haurà d’acreditar que, prèviament
al succés, havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar,
si això fos possible, que els treballs realitzats i l’equip adscrit poguessin sofrir danys
per esdeveniments naturals.
En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l’adopció de les mesures i
precaucions raonables per part del contractista, amb la finalitat de segregar de la
valoració els danys que s'haurien pogut evitar si s'haguessin pres les mesures
oportunes prèvies o immediates després d’esdevenir el fet causa dels danys.
Si transcorren tres mesos des de la presentació de la sol·licitud d’indemnització sense
haver recaigut resolució expressa, s'entendrà desestimada la petició.
Així mateix, el contractista assumeix tota la responsabilitat civil, laboral i fiscal que es
derivi del compliment o incompliment del contracte, davant l'Ajuntament i de tercers.
Clàusula 46a. Inspecció i vigilància. Correspon a la corporació vetllar pel correcte
funcionament dels serveis que presta i, per aquesta raó, exercirà les facultats
d’inspecció i vigilància en l’execució del contracte per part del contractista.
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L’exercici d’aquestes facultats s'efectuarà pels funcionaris o personal que designi la
corporació i el contractista haurà de posar a la seva disposició els elements necessaris
per tal que la puguin acomplir.
El control i supervisió del contracte anirà a càrrec de la tècnica de Barris i Acció
Comunitària, senyora Elsa Ruiz Muñoz.
Clàusula 47a. Delegat del contractista. El delegat del contractista és la persona
designada expressament per l’adjudicatari i acceptada per l'Ajuntament que té
capacitat per a:
-

Exercir la representació del contractista quan sigui necessària l'actuació o
la presència d'aquest segons els plecs de clàusules administratives i en els
altres actes derivats del compliment de les obligacions contractuals.

-

Organitzar l'execució del contracte i interpretar i fer complir les ordres
rebudes per part del supervisor municipal.

-

Proposar al tècnic municipal supervisor la col·laboració necessària per a la
resolució dels problemes que es plantegin durant l'execució del contracte.

Clàusula 48a. Ordres al contractista. Per a una millor execució del contracte, el
supervisor municipal pot fixar les ordres, les instruccions i les comunicacions que
doni al contractista en les actes de les reunions que tingui amb el delegat del
contractista per al seguiment del contracte, o per qualsevol altre mitjà que garanteixi
que se n'ha donat coneixement al contractista.
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CAPÍTOL V. INCOMPLIMENT DEL CONTRACTISTA.
Clàusula 49a. Incompliment de les condicions especials d’execució del
contracte o del termini d’execució. L’incompliment de les condicions especials
d’execució del contracte o l’endarreriment en l’execució total o parcial del contracte
podran ser motiu de penalització, d’acord amb el règim previst als articles 192 i 193
de la LCSP.
La constitució en mora del contractista no precisarà intimació i l’Ajuntament podrà
optar indistintament entre la resolució del contracte o la imposició de la penalització
prevista.

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

Clàusula 50a. Altres infraccions.
a) Infraccions lleus. Es qualifiquen de lleus les infraccions següents imputables al
contractista:
− La demora no justificada en l’aportació d’informes o documents, en general,
sol·licitats per l’Ajuntament en la comesa de control de la prestació del servei.
− Qualsevol altra acció o omissió que infringeixi obligacions recollides en el
present plec i no resulti tipificada com infracció greu o molt greu.
− L’endarreriment en la presentació, en tot o en part, de la documentació
requerida pels serveis tècnics municipals, a efectes d’exercir les facultats
d’inspecció, vigilància i assessorament en l’execució del contracte per part del
contractista.
Cada infracció se sancionarà amb una multa de fins a 1.000,00€
b) Infraccions greus. Es qualifiquen de greus les infraccions següents imputables al
contractista:
− L’incompliment de les normes de caràcter general aplicables o les
ordres i indicacions assenyalades per l’Ajuntament.
− La negativa o l’endarreriment en el compliment de les mesures
correctores indicades per l’Ajuntament.
− Els canvis introduïts en el servei sense disposar de la necessària
autorització de l’Ajuntament.
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− Les accions o omissions en la prestació que el pertorbin o l’alterin
greument la seva qualitat sense arribar a la paralització.
− La no subscripció de l’assegurança de responsabilitat civil prevista en el
plec.
− La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter
personal que es coneguin com a causa de les activitats que es realitzin
en la prestació, que no constitueixin infracció molt greu.
− L’incompliment d’obligacions documentals, com llibres de registre,
documentació acreditativa del compliment de les obligacions laborals i
de seguretat social, declaracions o documents similars de caràcter
preceptiu.
− Posar dificultats a les tasques de control de l’administració, com ara la
negativa a lliurar la documentació requerida o l’impediment de l’actuació
dels inspectors.
− La utilització de sistemes de treball o personal diferents dels previstos
en aquest plec o en el plec de prescripcions tècniques o en la proposició
presentada pel contractista.
− La reiteració d’infraccions lleus. Es considerarà reiteració el fet
d’incórrer en tres o més infraccions lleus en el període d’un any.
Cada infracció greu se sancionarà amb una multa de fins a 2.000,00 €
c) Infraccions molt greus. Es qualifiquen de molt greus les infraccions següents
imputables al contractista:
− L’abandonament de la prestació sense causa justificada.
− La no dotació del personal necessari per la prestació del servei en les
degudes condicions i l’incompliment de les normes laborals i de seguretat i
higiene establertes.
− El falsejament de les dades de control lliurades a l’administració.
− La manca de presentació, en tot o en part, de la documentació prevista.
− La vulneració del deure de guardar el secret professional així com el secret de
les dades de caràcter personal que es coneguin com a causa de les activitats
que es realitzin en la prestació, en matèria molt greu.

40

Número de Referència: DX6EUTYW7WEC
Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

− Acceptar dels usuaris premis, recompenses, propines o altres tipus de
compensacions econòmiques no previstes en aquests plecs.
− L’incompliment reiterat de les ordres dictades des de l’Ajuntament o impedir
que pugui desenvolupar les funcions de fiscalització i de control que li són
pròpies.
− L’incompliment per part del contractista de les seves obligacions derivades de
la normativa aplicable en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció
de riscos laborals.
− La reiteració d’infraccions greus. Es considerarà reiteració el fet d’incórrer en
tres o més infraccions greus en el període d’un any.
Cada infracció se sancionarà amb una multa de fins a 3.000,00 €
Clàusula 51a. Penalitzacions. Les penalitzacions a imposar són les següents:
− Multa, que s’ha d’imposar en qualsevol cas i que pot portar aparellada a altres
penalitzacions.
− Extinció del contracte, en cas d’infraccions molt greus.
Les penalitzacions corresponents a cada classe d’infracció es graduaran tenint en
compte els criteris objectius i subjectius següents:
− L’afectació de la salut i la seguretat de les persones.
− La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica.
− El benefici derivat de l’activitat infractora.
− La naturalesa dels perjudicis causats.
− La reincidència.
− El grau de malícia del causant de la infracció.
− El grau de participació en el fet per títol diferent de l’autoria.
− La capacitat econòmica de l’infractor.
Si un mateix fet o omissió és constitutiu de dues o més faltes administratives
fonamentades o vinculades als mateixos interessos públics protegits, l’Ajuntament
prendrà en consideració únicament la infracció que revesteixi més gravetat.
Clàusula 52a. Imposició de les penalitzacions. Serà competent per a la imposició
de les multes l’òrgan de contractació, a proposta dels serveis tècnics municipals i
prèvia audiència al contractista.
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1r. Deducció en la factura que pugui aprovar l’òrgan competent de l’Ajuntament
després de la imposició de la multa, encara que l’adjudicatari hagi transmès el
dret a cobrament de la factura tal com preveu l’article 200 de la LCSP.
2n.- Quan l’abonament de l’import de les multes i/o indemnitzacions no quedi
cobert en la seva totalitat, l’Ajuntament podrà utilitzar els mitjans d’execució
forçosa que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
La imposició de les multes tindrà lloc sens perjudici dels danys i perjudicis que siguin
exigibles per part de l’Ajuntament.
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L’import de les multes se satisfarà a l’Ajuntament per part del contractista i en el termini
que se li atorgui a l’efecte, que no serà inferior a un mes. De no satisfer-se dins
d’aquest termini, les multes es faran efectives d’acord amb la prelació següent:
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CAPÍTOL VI. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE.
Clàusula 53a. Causes d’extinció. Són causes d’extinció del contracte les que
estableixen els articles 211 i 313 de la LCSP i les que contempla aquest plec.
Clàusula 54a. Compliment del contracte. El contracte s’entendrà complert pel
contractista quan hagi realitzat la totalitat del seu objecte d’acord amb els termes que
es deriven d’aquest plec de clàusules, del plec de prescripcions tècniques i de la
normativa d’aplicació, a satisfacció de l’administració contractant.
Clàusula 55a. Causes de resolució del contracte. A més de les causes de
resolució enumerades pels articles abans esmentats, seran causes de resolució del
contracte les següents:
a) Cedir el contracte o subcontractar amb tercers la prestació parcial del mateix,
sense el consentiment de l’Ajuntament.
b) La falsedat comprovada en qualsevol moment per l’Ajuntament de les dades o
documents aportats per l’adjudicatari en la fase de licitació.
c) La incursió del contractista en una de les causes de prohibició per contractar
amb el sector públic enumerades a l’article 71 de la LCSP amb posterioritat a
l’adjudicació del contracte.
d) L’extinció de la personalitat jurídica del contractista.
e) El mutu acord entre l’Ajuntament i el contractista.
f) El compliment del termini establert en el contracte.
g) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials, qualificades com a
tals en els plecs o en el contracte.
Clàusula 56a. Extinció del contracte per causes imputables al contractista.
Podrà donar lloc a l’extinció del contracte per causes imputables al contractista
l’existència de qualsevol de les infraccions qualificades com a molt greus.
Clàusula 57a. Efectes de la resolució. La resolució del contracte tindrà els efectes
que determinen els articles 212 i 313 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment
establert a l’article 191 de la LCSP i a l’article 109 del RGLCAP.

43

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

Número de Referència: DX6EUTYW7WEC

ANNEX I
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS REQUISITS PER
PARTICIPAR EN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI

Nom

Cognoms

NIF

En nom propi o en representació de l’entitat

CIF

Domiciliat a efectes de notificacions

Població
CP

Telèfon

Fax

Correu electrònic

DECLARO:
1) Que les facultats de representació que ostento són suficients i vigents per actuar
en nom i representació de l’entitat abans referenciada.
2) Que l’entitat que represento està vàlidament constituïda, disposa de personalitat
jurídica i capacitat d’obrar, i de conformitat amb el seu objecte social pot participar
en la present licitació.
3) Que compleix els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o
professional exigits, en les condicions que estableix la clàusula 13a del PCA.
4) Que compleix les condicions de la licitació amb caràcter reservat, que estableix la
clàusula 11a del PCA.
5) Que no està incursa en prohibició de contractar per si mateixa ni per extensió com
a conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 d’aquesta Llei.
6) Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social o Mutualitat obligatòria, de conformitat amb el què estableixen
els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
7) Que accepto íntegrament el contingut del plec de clàusules administratives i
prescripcions tècniques, i em comprometo a complir les obligacions especificades
en aquests documents.
8) Que l’entitat no té cap tipus de deute amb l’Ajuntament de Manresa.
9) Que designo com a adreça de correu electrònic ‘habilitada’ on efectuar les
notificacions, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quinzena,
la següent:
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Així mateix, em comprometo a justificar els aspectes indicats anteriorment en el moment
oportú, de conformitat amb el contingut del plec de clàusules administratives aprovat per
l’Ajuntament de Manresa.

[Lloc, data i signatura]
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§ Correu electrònic:
§ Telèfon mòbil:
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ANNEX II
PROPOSICIÓ A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI QUE CONSISTEIX EN LA
PLANIFICACIÓ, GESTIÓ I SEGUIMENT DELS PLANS DE DESENVOLUPAMENT
COMUNITARI DELS BARRIS DEL PARE IGNASI PUIG 'EL XUP' I DE LA
BALCONADA
En/Na........., amb DNI núm........, expedit a ....... amb data ... de .... de ....., major d'edat, veí de
......, amb domicili al carrer..... núm... pis... amb capacitat jurídica i d'obrar per aquest
atorgament, actuant en nom propi (o en representació de......... amb NIF ....... domiciliada al
carrer , per poder que acompanya), concorre al procediment obert per a la contractació del
servei que consisteix en la planificació, gestió i seguiment dels Plans de

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

Desenvolupament Comunitari dels barris del Pare Ignasi Puig 'El Xup' i de La
Balconada, convocat per l'Ajuntament de Manresa mitjançant anunci publicat en el Perfil del
contractant, acceptant i sotmetent-se plenament al plec de clàusules administratives i al plec
de prescripcions tècniques que regiran la contractació esmentada, i subjectant-se als
preceptes legals que regulen la contractació del sector públic.
Fa constar que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l’administració local, i declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap de les
circumstàncies que impedeixin contractar amb l'administració, que determina l'article 71 de la
Llei de contractes del sector públic.
I formula:
§ OFERTA ECONÒMICA ANUAL amb un import de ...... euros (... €)1 [en xifra i en
lletres], exempt d’IVA.
§ S’adjunta pressupost desglossat que, com a mínim, haurà d’incloure.
1. Cost directe del personal (treballadors laborals o socis treballadors)
destinat a cada un dels PDC, distingint entre costos salarials (amb
indicació de la categoria del personal, conveni laboral i retribució) i les
quotes a la Seguretat Social, autònoms i/o altres.
2. Cost del funcionament dels Plans de Desenvolupament Comunitari:
Comunicació, materials, materials fungibles.

I·ltre. Sr. alcalde president de l'Excm. Ajuntament de Manresa
1

L’import de l’oferta no podrà ser superior a: 24.000,00 € anuals exempt d’IVA
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ANNEX III
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ALTERACIÓ DE LES DADES ANOTADES
EN EL REGISTRE DE LICITADORS
Nom

Cognoms

En representació de l’empresa

CIF

Domiciliada a efectes de notificacions

Població
CP

Telèfon
Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

NIF

Fax

Correu electrònic

Número d’inscripció en el Registre de la Generalitat de Expedient de contractació al qual es concorre:
Catalunya:

Declara sota la seva responsabilitat:
q

Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre de licitadors de
la Generalitat de Catalunya no han estat alterades en cap de les seves
circumstàncies, i que es corresponen a la diligència del Registre que
s’acompanya a aquesta declaració.

q

Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre de licitadors de
la Generalitat de Catalunya referents a:
-

___________________________
___________________________
___________________________

han sofert alteració segons s’acredita mitjançant els documents que
s’adjunten a la present declaració, i que aquests extrems han estat
comunicats al Registre en data ________________, mantenint-se la resta de
les dades sense cap alteració respecte del contingut de la diligència del
Registre.

[Lloc, data i signatura]
Signat electrònicament
per :CPISR-1 C JOAN
CALMET PIQUÉ
Data :2018.08.24
08:38:29 CEST
Raó:Signatura
Lloc : Manresa

Signat electrònicament per
:ROSA GOMA BATRIU - DNI
39342160Q (AUT)
Data :2018.08.28 12:42:55
CEST
Raó:Aprovat per la Junta de
govern reservada en data
28/08/2018
Lloc : Manresa
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UNITAT DE CONTRACTACIÓ

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES DEL SERVEI QUE CONSISTEIX EN LA
PLANIFICACIÓ, GESTIÓ I SEGUIMENT DELS PLANS DE DESENVOLUPAMENT
COMUNITARI DELS BARRIS DEL PARE IGNASI PUIG 'EL XUP' I DE LA
BALCONADA

Prescripció 1a. Missió dels Plans de Desenvolupament Comunitari.
Els Plans de Desenvolupament Comunitari són, estratègies d’intervenció social i
territorial que partint d’una visió global del conjunt dels agents implicats (entitats
veïnals, teixit associatiu, administracions, serveis i altres agents del territori on es
desenvolupa) duen a terme una reflexió de les qüestions que més preocupen dins
l’àmbit del territori on s’implementa els PDCS mitjançant un procés participatiu, que
pretén transformacions i millores de la comunitat per tal d’augmentar la qualitat de
vida dels seus ciutadans i ciutadanes. En els PDC la participació activa dels diferents
agents d’un territori es converteix en l’estratègia i l’element metodològic bàsic per
consecució dels objectius marcats.
S’ha d’entendre que el govern local de forma aïllada i sense la implicació activa i
col·lectiva de la ciutadania no pot fer front a temes com ara la convivència a l’espai
públic, el respecte per la diversitat o els riscos d’exclusió social dels col·lectius
potencialment vulnerables.
I és justament això, la dinamització de les relacions socials de cooperació entre
membres d’un determinat espai de convivència i que aquests grups de persones
s’impliquin de forma activa en la consecució del benestar col·lectiu, el que dóna
sentit al que entenem com Acció Comunitària.
El treball comunitari, esdevé el mètode per excel·lència per tal de fer front als reptes
de la societat actual, promovent entre els subjectes la responsabilitat i el lideratge
d’intervenir com part activa i promotora de canvis en la seva comunitat.
Com podem veure una de les claus dels PDC, és justament el coneixement de
l’entorn, per part dels agents del territori que porten a terme el desenvolupament del
Pla , i que permet una estructura dinàmica i flexible que s’adapta als canvis i realitats
socials.
La finalitat pública a satisfer pel contracte és la de propiciar el diàleg, la col·laboració
i el consens entre la societat civil i la administració local, a fi i efecte de millorar
l’atenció a les persones més enllà de respostes assistencials, oferint a la ciutadania
oportunitats d’apoderament, d’autonomia i de participació activa.
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Prescripció 2a. Principis i valors per l’acció comunitària.
Atès que la intenció de l’Ajuntament de Manresa en relació als Plans de
Desenvolupament Comunitari, dels barris de Pare Ignasi Puig (El Xup) i de La
Balconada és que esdevinguin processos de transformació individual i col·lectiva
dels territoris on es desenvolupen, l’adjudicatari del present contracte haurà de
garantir que aquests PDCS responen necessàriament als següents principis i valors:
Principis:
§

L’obtenció dels nivells màxims de cohesió social i benestar individual.

§

La implicació i participació personal i associativa des del reconeixement de
l’autonomia dels participants.

§

La capacitat de convivència des del reconeixement de les diferències.

Valors en el treball relacional:
§

Autonomia i responsabilitat.

§

Confiança i respecte.

§

Deliberació i transparència.

§

Conflicte i innovació.

§

Complexitat i articulació de xarxes.

§

Dinamisme i aprenentatge.

§

Proximitat i dinàmiques sostenibles.

En el cas de les accions comunitàries, el procés educatiu ha de ser un procés
conscient, amb intencionalitat, pensat i planificat tant des del punt de vista dels
valors que es volen treballar i transmetre, com des del punt de vista de quins poden
ser els espais, els instruments i les pedagogies més adients per fer-ho.

Prescripció 3a. Àmbit territorial
L’àmbit territorial on s’han d’implementar els dos Plans de Desenvolupament
Comunitari, objecte d’aquest contracte son els barris de: Pare Ignasi Puig “El Xup” i
de La Balconada. La implementació dels Plans de Desenvolupament Comunitari en
aquests dos barris atent a algunes característiques, trets i entorn socioeconòmic dels
mateixos.
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El barri de Pare Ignasi Puig “ El Xup”
L’àmbit d’actuació del projecte s’ha de concretar en el barri del Xup, barri perifèric
de la ciutat de Manresa amb marcat caràcter obrer i popular, car parteix d’una
promoció pública d’habitatge de protecció oficial per satisfer les necessitats
d’habitatge social dels anys seixanta.
El nombre d’habitants del barri del Xup 2016 és de: 909 habitants.
Cal destacar que el barri presenta una important taxa de població envellida, atès la
població major de 60 anys es quantifica en 280 persones, gairebé un 30% de la
població. Al marge d’aquest fet, també destaca la problemàtica present amb la gent
jove del barri ja que es percep una gran manca de motivació per a participar en
activitats socioculturals, alhora que no disposen de referents al barri que cohesionin
un grup que promogui pràctiques saludables per a la joventut.
Per altra banda, el barri presenta un elevat índex de població aturada, així mateix, el
nombre de famílies que subsisteixen a base de pensions o subsidis és també
significatiu. Des de l’esclat de la crisi econòmica, cada cop més famílies del barri
presenten dificultats per arribar a final de mes o fins i tot son embargades o
desnonades. En general doncs, des de l’inici de la crisi, el barri ha entrat en una
recessió a nivell de benestar social, fet que es visualitza en la concentració de
membres d’una mateixa família en un sol habitatge i/o subsistint, famílies senceres,
amb rendes molt baixes.
El barri de La Balconada
Es construeix al voltant del 1978 per part del “Instituto Nacional de Vivienda”.
L’objectiu de la creació d’aquest grup d'habitatges va ser el de satisfer necessitats
d’habitatge de caràcter social. L’adjudicació de la gran majoria dels 465 habitatges
va ser a famílies que ja residien a altres barris de Manresa, principalment del districte
V, II i III. La resta de famílies provenien bàsicament de localitats pròximes a
Manresa. Posteriorment, els anys 1986 i 1991 es va ampliar el barri amb la
construcció d’un total de 341 habitatges més, el que es coneix popularment com “La
Balconada Nova”.
La població del barri 2016 és de: 2010 habitants. I ha anat descendint des del 2002
fins l’actualitat, principalment degut a un descens de la població més jove, situada
entre els 0 i els 24 anys. De fet, la pèrdua de població des del 2002 es quantifica en
un total de 348 persones, el que significa gairebé un descens del 15% de la
població.
Per tant, al barri s’aprecia un cert envelliment de la població que probablement està
associat amb l’adjudicació de habitatges a persones d’una mateixa edat i on no hi ha
una elevada mobilitat del veïnatge relacionada amb que els habitatges són
majoritàriament de protecció oficial i de compra.
Així doncs, la mitjana d’edat del barri es situa en 43,5 anys, lleugerament superior a
la mitja d’edat de la ciutat, situada en 42,1 anys.
Pel que fa a la població immigrada (procedent de fora de la UE), el barri de la
Balconada és, a banda de Cal Gravat, el barri que acull menys població nouvinguda,
tan sols un 5,07%, molt lluny d’altres barris de la ciutat.
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Prescripció 4a. Destinataris
Els Plans de Desenvolupament Comunitari, cerquen la implicació activa de la
ciutadania d’un territori concret, en aquest cas de la població dels barris del Xup i de
La Balconada en la consecució del benestar col·lectiu, des de la cooperació de la
població, dels serveis, de les Administracions, dels agents territorials i del teixit
associatiu que operen en aquests barris.
Per tant podem dir que pel que fa els destinataris del treball de planificació, gestió i
seguiment d’aquests PDC es poden distingir dos nivells:
Promotors dels projectes que integren els PDCS :
§ Entitats veïnals: les respectives Associacions de Veïns i Veïnes dels barris del
Xup i de La Balconada
§ Teixit associatiu que operi en els barris del Xup i de La Balconada
§ Agents privats dels barris
§ Serveis privats
§ Serveis públics
§ Administracions
§ Grups informals de persones amb interessos comuns, que o bé resideixin en
els barris o tinguin vinculació.
Beneficiaris de les accions:
Que també poden forma part del disseny de les accions. Tot i que és la població en
general, en qualsevol cas, s’han d’incloure projectes o accions concretes dels PDC
pels següent col·lectius:
Adolescent/Gent jove
Adults
Dones
Immigrants
Persones grans, que viuen soles i amb problemes de salut tant físics com
psíquics i rendes baixes.
§ Aturats de llarga durada i ocupats en treballs precaris o de baixa qualitat
§ Infants

§
§
§
§
§

Prescripció 5a. Metodologia Comunitària Implementada
L’adjudicatari del present contracte, haurà de garantir que la Metodologia
Comunitària implementada en els PDC del Xup i de La Balconada es basarà en la
IAP (Investigació-Acció-Participativa). És fonamental que, tant la diagnosi com l’acció
vingui participada pel màxim de representació de la diversitat dels barris.
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Cal desplegar un procés participatiu - implicatiu mitjançant la intervenció i proposta
dels participants i agents que s’hi involucren, com a forma d’obtenir resultats útils i
fiables per resoldre situacions col·lectives.
La participació en el context dels PDC del Xup i de La Balconada, és clau i estratègia
i ha de tenir, ser, fer i relacionar en un procés (que no en un moment puntual)
recurrent i inesgotable capaç de transformar, generar canvis per millorar les
condicions d’existència de la població d’aquests dos barris. Ha de reflexionar
(pensant en els efectes a mig i llarg termini) implicant al major nombre de col·lectius i
individus i articular (posar en relació recíproca els diferents actors dels barris)
construir de forma conjunta, conèixer la realitat, els recursos i les seves
potencialitats, aprendre, educant en el diàleg, el consens i la solidaritat i comunicar i
comunicar-se.
És del tot imprescindible, la creació de xarxes veïnals que tinguin incidència en el
desenvolupament dels barris, entenent que a partir d’aquesta cooperació, poden
sorgir possibilitats de treball conjunt o idees noves respecte al desenvolupament
integral dels propis barris.

Prescripció 6a Fases d’execució dels Plans de Desenvolupament Comunitari
dels barris de Xup i de La Balconada
L’adjudicatari haurà de garantir l’execució de les següent fases de realització dels
Plans Comunitaris als barris del Xup i de La Balconada.
1.Estudi i diagnòstic participatiu
S’elaborarà un diagnòstic del territori i del ventall de realitats que cal millorar i
transformar, amb la participació activa de tota la gama d’agents (representants
polítics, entitats, moviments socials, personal tècnic i professional dels serveis
públics, del comerç i d’altres agents econòmics i també veïns no organitzats).
L’objectiu d’aquests diagnòstic es detectar les fortaleses i les febleses del territori i
àmbits d’actuació.
2.Disseny del projecte d’Intervenció
S’han d’elaborar conjuntament dos projectes d’abordatge global, centrat en
col·lectius de població (descrits a la prescripció 4) i àmbits d’actuació.
En tot cas i sense perjudici que es puguin ampliar els àmbits d’Intervenció els
projectes hauran de contenir els següents àmbits d’actuació:
§ Aprenentatge/formació
§ Associacionisme/participació ciutadana
§ Voluntariat
§ Entorn i Espai Públic
§ Salut
§ Cultura/lleure/Esport
§ Inserció sociolaboral
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§ Civisme i Valors
En aquesta fase dels projectes, s’han de definir els objectius que cal assolir i un
sistema d’indicadors per tal de facilitat els processos de seguiment i avaluació.
Organització i Acció Participativa
En aquesta fase l’adjudicatari ha de procurar instituir i consolidar els equips i els
grups de gestió i participació necessaris per al desenvolupament correcte dels
diferents projectes que integraran cada un dels dos Plans de Desenvolupament
Comunitari. S’han d’assignar tasques estratègiques (disseny, seguiment i avaluació
tant d’acció com d’impacte) i també tasques operatives (comissions o grups de
treball en funció de les línies d’actuació). Ha de procurar incentivar i potenciar la
gestió dels projectes per part de les mateixes entitats dels dos barris.
Seguiment, avaluació i revisió
En aquesta fase l’adjudicatària ha de procurar establir l’espai de seguiment dels
objectius i de les accions que es porten a terme. Avaluar els resultats d’acord amb el
sistema d’indicadors prèviament establerts.

Prescripció 7a Objectius (Generals i específics) dels Plans de
Desenvolupament comunitari dels barris de Pare Ignasi Puig ( El Xup) i de La
Balconada
L’Adjudicatari del present contracte, haurà de vetllar perquè els PDCS del Xup i de
La Balconada compleixen el següents Objectius Generals:
1. La creació d’unes estratègies i mecanismes per tal de detectar les necessitats
que tenen els barris, i el disseny de diferents projectes i accions que integrin
el dos Plans d’intervenció comunitària participatius.
2. La dinamització associativa i promoció del treball en xarxa per a impulsar
activitats i coordinar projectes als barris entre entitats, serveis i col·lectius de
persones dels barris.
3. L’apoderament individual de persones que volen tirar endavant activitats de
benefici col·lectiu i comunitari als barris.
4. L’acompanyament i el suport tècnic a entitats i col·lectius per a la seva
promoció i apoderament, especialment les que promouen la dinamització
comunitària.
5. Els PDCS del Xup i de La Balconada, ha d’esdevenir uns referents en els dos
territoris, per tal de que qui vulgui fer coses pel barri hi trobi suport per poderles impulsar de manera participativa.
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6. Contribuir des dels projectes dels PDC a afeblir les situacions de vulnerabilitat
social als barris amb especial atenció a col·lectius de risc com gent gran,
aturats de llarga duració, immigrants, dones, joves i infants amb poca o nul·la
participació en activitats als barris.
7. Potenciar els espais de construcció de ciutadania, creació i reforç de les
xarxes de treball comunitari als barris, i l’apoderament ciutadà en la creació i
manteniment de projectes i activitats amb una repercussió social, cultural, o
ocupacional.
8. Reforçar el sentiment de pertinença a una comunitat, els barris de La
Balconada i del Xup, des de la capacitat de la ciutadania en influir en la seva
transformació, promovent la cohesió i les actituds cíviques.
Objectius específics del barri del Xup
1. Impulsar activitats educatives i de sensibilització ambiental participatives amb
el veïnat del barri del Xup i entorn, que permeti la restauració, a través de
voluntaris veïnals, de l’entorn de la riera de Rajadell al Xup a través de les
activitats educatives de gestió sostenible de l’entorn.
2. Promoure entre la gent jove del barri alternatives d’oci i de temps lliure amb
caràcter social, lúdic, educatiu, cultural, participatiu i relacional, així com
prevenir conductes de risc.
3. Acompanyar en l’impuls de projectes i activitats de benefici col·lectiu
comunitari al barri.
4. Dissenyar i implementar un projecte de salut comunitària amb persones
grans. Contribuir a que les persones grans puguin continuar vivint a la seva
llar amb la complicitat del seu entorn. Reduint el risc d’aïllament i d’exclusió
social de la gent gran i involucrant al veïnat, entitats i comerços locals en
aquesta tasca.
5. Apoderar socialment i laboral a persones en situació de risc d’exclusió social,
fomentant l’emprenedoria social. Facilitar l’accés al mon laboral dels
col·lectius vulnerables en risc d’exclusió social.
6. Donar suport al teixit associatiu del barri del Xup. Facilitar eines i formació per
a que les entitats puguin treballar millor organitzades.
7. Promoure el coneixement entre persones de diferent procedència i el
sentiment de pertinença a un barri.
8. Donar a conèixer les activitats del PDC i de les entitats del barri.
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9. Promoure la Taula d’Entitats i Serveis del barri del Xup.
10.Mobilitzar voluntaris.
Objectius específics del PDC del barri de La Balconada
1. Afeblir la situació de vulnerabilitat social al barri molt present en col·lectius de
risc com gent gran, en una població cada cop més envellida, dones, en un
barri amb presència de situacions de maltractament, joves desatesos al carrer
i amb poca o nul·la participació en activitats al barri, i en el gran nombre
d’aturats.
2. Afavorir la construcció d’una comunitat local més auto sostenible i forta. Un
barri amb implicació ciutadana en el reconeixement i intervenció col·lectiva
dels problemes i potencials que viu, promovent la capacitat d’autogestió que
descongestiona la necessitat de recursos externs per la mobilització dels
recursos propis (socials, culturals, econòmics, ocupacionals, etc).
3. Potenciar la creació i reforç de les xarxes de treball comunitari al barri, i
l’apoderament ciutadà en la creació i manteniment de projectes i activitats
amb una repercussió social, cultural, o ocupacional. Potenciar el treball en el
suport a entitats i a persones. Implicar el teixit social en la intervenció per a la
millora de les condicions de vida de col·lectius en risc.
4. Recuperar la memòria històrica del barri, com eina per potenciar la identitat i
el sentiment de pertinença a la comunitat.
5. Acompanyar i dinamitzar el col·lectiu de gent jove del barri que garanteixi la
vinculació d’aquests amb altres projectes comunitaris i potenciï la seva
participació i suport en activitats i projectes a nivell de barri. Promoure entre la
gent jove i adolescent del barri alternatives d’oci i de temps lliure amb caràcter
social, lúdic, educatiu, cultural fomentant els hàbits de participació.
6. Afavorir la promoció ocupacional en l’economia social i el suport a les
iniciatives de dinamització juvenil al barri, especialment en l’articulació
d’espais de suport i acompanyament als adolescents.
7. Dissenyar i implementar un projecte de salut comunitària amb persones
grans. Contribuir a que les persones grans puguin continuar vivint a la seva
llar amb la complicitat del seu entorn. Reduint el risc d’aïllament i d’exclusió
social de la gent gran i involucrant al veïnat, entitats i comerços locals en
aquesta tasca.
8. Fomentar el reconeixement de l’entorn de la Balconada, amb activitats
educatives i de sensibilització ambiental. Fomentar el civisme al barri.
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9. Donar a conèixer les activitats del PDC i de les entitats del barri.
10.Mobilitzar voluntaris.
11.Promoure la Taula d’Entitats i Serveis del barri de La Balconada.

Prescripció 8a. Funcions a realitzar per part dels equips tècnics dels PDC del
Xup i de La Balconada
1. Realitzar un diagnòstic de cada un dels dos barris on es vol implementar els
Plans Comunitaris.
2. Elaborar dos projectes de Desenvolupament Comunitaris concrets atenent als
àmbits d’actuació descrits a la prescripció sisena i als col·lectius prioritaris
enumerats a la prescripció 4a.
3. Gestionar i dinamitzar els programes de desenvolupament comunitari i vetllar pel
seu bon funcionament juntament amb les entitats que liderin els diferents
projectes que integrin aquest Plans.
4. Disposar i posar al servei del desplegament dels PDC de la Balconada i del Xup,
l’equip tècnic professional necessari, que treballi amb estreta relació amb les
entitats, agents econòmics i socials, administracions i serveis del territori.
5. Desplegar els PDCS dels barris del Xup i de La Balconada atenen als objectius
específics descrits a la prescripció tècnica 7a d’aquest document, sens perjudici
que atesa la complexitat d’aquests Plans pel que fa a la planificació estratègica,
es pugui introduir variacions a fi i efecte de millorar els resultats pel que fa a
l’impacte entre la població. En tot cas aquestes modificacions s’hauran de
comunicar de forma prèvia a la seva execució al departament de Barris i Acció
Comunitària que haurà de donar el seu vist-i-plau.
6. Destinar als barris de Xup i de La Balconada uns/es tècnics/ques Comunitaris,
amb una presència mínima de 16 hores setmanals a cada barri. L’horari
d’aquests professionals degut a la complexitat dels Plans haurà de ser
necessàriament flexible. Adaptant-se a les necessitats que es vagin plantejant
segons les diferents fases de desplegament dels PDCS i en funció de les
necessitats que presentin els projectes i les accions que integraran els dos
PDCS.
7. Elaborar un Pla de Comunicació i de difusió dels PDCS del Xup i de La
Balconada, aquest pla inclourà com a mínim les següents accions: elaboració de
les revistes del barri, gestió de la presència dels PDCS a les xarxes socials,
elaboració de materials de difusió de les activitats dels PDC i de les entitats que
hi formin part. A aquestes tasques es dedicarà un màxim de dues hores
setmanals per cada un dels dos Plans.
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Prescripció 9. Ubicació dels PDCS
Ubicació del PDC del Xup
-

-

Ubicació del PDC de La Balconada
-
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Local social de l’Associació de Veïns i Veïnes del barri de Pare Ignasi Puig El
Xup, situat a el Grup Xup blocs 3 i 4 baixos 4ta.
No obstant, l’apartat anterior, les tasques derivades d’aquest contracte pel
que fa al barri del Xup es poden realitzar a diferent espais, com ara:
Carrers i places del barri del Xup
Biblioteca de les Associació de Veïns i Veïnes de barri del Xup
Locals d’altres entitats socials que formin part del PDC
Equipaments Municipals i d’altres Administracions

-

Local social de l’Associació de Veïns i Veïnes de La Balconada, situat a Plaça
Oleguer Miró, s/n
No obstant, l’apartat anterior, les tasques derivades d’aquest contracte pel
que fa al barri de La Balconada es poden realitzar a diferent espais, com ara:
Carrers i places del barri de La Balconada
Espai Familiar i Espai per a Joves del Barri de La Balconada
Locals d’altres entitats socials que formin part del PDC
Equipaments Municipals i d’altres Administracions
Biblioteca del barri de La Balconada

Clàusula 10a . Horari de funcionament
L’adjudicatari haurà de garantir la prestació del servei en règim de presència directa
als barris del Xup i de La Balconada, com a mínim, 16 hores setmanals, a cada un
dels barris.
Les tasques del Pla de comunicació dels PDC (manteniment de web, gestió de
xarxes socials dels PDC, elaboració, disseny i impressió de les revistes dels barris,
elaboració, disseny de materials de comunicació l’adjudicatària haurà de dedicar un
mínim de dues hores setmanals per cada un dels barris.
En atenció a la complexitat dels Plans de Desenvolupament Comunitari, pel que fa
als horaris s’estableix que l’adjudicatària haurà de garantir per part dels equips
tècnics que hi destini, el màxim de flexibilitat horària, adequant la presència
d’aquests professionals comunitaris a les necessitats del projectes, accions i
activitats que integraran els esmentats Plans.
Preferentment, s’estableix que la prestació de servei per part dels equips tècnics
comunitaris de forma presencial a cada un dels barris, es realitzarà quatre dies a la
setmana en horari de tarda.
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Prescripció 11a. Recursos Humans
L’adjudicatari haurà de garantir un equip tècnic format, per dues persones, com a
mínim, que desenvoluparan tasques de tècnic/a comunitari/a, les quals hauran de
sumar un total de 32 hores setmanals entre les dues. L’adjudicatari garantirà la
suplència del personal en cas d’absentisme, malaltia, maternitat o qualsevol altra
eventualitat. Els PDCS dels barris del Xup i de La Balconada aturarà la seva activitat
durant el mes d’agost.
El perfil professional de les persones que formin part de l’equip tècnic comunitari
destinats als barris del Xup i de La Balconada, haurà de garantir:
1._Acreditar, com a mínim, formació acadèmica de grau mitjà en l’àmbit de les
ciències socials, com ara sociologia, ciències polítiques, pedagogia, treball social
entre d’altres.
2._Acreditar formació complementària en almenys un d’aquests àmbits: processos
comunitaris i participació ciutadana, gestió de cooperatives de treball, mediació en
conflictes, participació ciutadana i processos urbanístics, planificació i gestió de
projectes, investigació i acció participativa, planificació i disseny de projectes
d’intervenció socioeducativa, joves i vulnerabilitat social, eines de comunicació.
L’adjudicatari designarà per cadascun dels dos barris un tècnic comunitari referent
dels PDCS.
La selecció del personal és a càrrec del contractista si bé requerirà la conformitat de
la unitat de Barris i Acció Comunitària de l’Ajuntament de Manresa. Qualsevol canvi
o substitució haurà de ser comunicat a l’Ajuntament amb una antelació mínima de 15
dies hàbils.
El personal de l’adjudicatari treballarà amb estreta coordinació amb l’equip tècnic
municipal.
Prescripció 12a. Funcions del personal
Equips tècnics comunitaris:
1. Promoure, coordinar i desenvolupar dos projectes d’intervenció social als
barris del Xup i de La Balconada en totes les seves fases.
2. Dissenyar, dirigir, coordinar, executar i avaluar els dos Plans de
Desenvolupament Comunitaris.
3. Treballar dinamitzant les relacions i el procés comunitari en tot els seus
aspectes.
4. Configurar els espais de treball a cada un dels dos barris, i fer que
esdevinguin funcionals, procurant no llevar el protagonisme, ni la
responsabilitat d’altres agents que formen part dels PDC.
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5. Establir relacions professionals i de confiança amb tots els agents que
intervenen de forma directa o indirecta en el territori dels dos barris, a fi i
efecte d’identificar les necessitats socials i circumstàncies econòmiques més
importants dels dos territoris.
6. Promoure el creixement individual, la independència personal i el
desenvolupament d’habilitats de relació interpersonal mitjançant la promoció i
creació de grups amb tècniques pròpies del treball social i de grup i l’aplicació
del coneixement i habilitats sobre dinàmica de grups.
7. Gestionar conflictes i dilemes identificant-los i dissenyant estratègies de
resolució o superació.
8. Donar suport al desenvolupament de xarxes socials i promoure-les,
incrementant i enfortint el teixit associatiu dels dos territoris.
9. Promoure i ajudar a canalitzar el voluntariat.
8 . Inserir el Pla de Desenvolupament Comunitari, en una estratègia general
dinamitzant la capacitat d’organització i acció als dos barris.
10. Incidir en la prevenció de situacions de risc, detectant els factors de risc que
poden preveure el naixement d’un problema social en l’àmbit comunitari i
potenciant l’increment i la millora de la capacitat social de resposta per poder
superar dificultats socials i millorar la qualitat de vida als dos barris.
11. Coordinar i fer seguiment de la comunicació relacionada amb els PDC.
12. Elaborar, fer seguiment i justificar projectes i subvencions per a altres
administracions supra local i entitats externes a l’administració local.
13. Creació, dinamització de la Taula d’Entitats i Serveis del barri del Xup i de La
Taula d’Entitats i Serveis del barri de La Balconada.
14. Aconseguir que els PDC esdevinguin referents als barris del Xup i de La
Balconada.
15.Elaborar les dues memòries anuals dels dos Plans de Desenvolupament
Comunitari.
16. Assistir a la Taula de tècnics/ques comunitaris de Manresa.

Prescripció 13a. Seguiment de la gestió
1. Incumbeix a l’Ajuntament de Manresa exercir de manera continuada i directa,
la direcció, la inspecció i el control de l’execució del contracte, per aquest
motiu l’ens municipal pot dictar les instruccions oportunes que estimi
convenient, per tal de garantir el millor compliment del contracte.
2. Ateses les característiques , peculiaritats i complexitats de l’objecte d’aquest
contracte, és indispensable que en compliment del mateix es presti en un
clima de confiança que van més enllà de la mera execució mecànica de la
prestació. Això requereix que la relació entre Ajuntament, empresa
adjudicatària i la Taula d’Entitats que formin part dels PDC sigui fluida i amb
continuïtat.
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3. El tècnic/a referent de l’Ajuntament de Manresa confirmarà la materialització i
qualitat del servei prestat, promovent amb aquesta finalitat les reunions amb
als referents comunitaris que estimi convenients.

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C JOAN
CALMET PIQUÉ
Data :2018.08.24
12:43:44 CEST
Raó:Signatura
Lloc : Manresa

Signat electrònicament per
:ROSA GOMA BATRIU - DNI
39342160Q (AUT)
Data :2018.08.28 12:43:41
CEST
Raó:Aprovat per la Junta de
govern reservada en data
28/08/2018
Lloc : Manresa
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ANNEX II

PROJECTE D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA:

PLA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI DEL BARRI PARE IGNASI PUIG,
“EL XUP”.
Octubre 2018 – Desembre 2019
Manresa, 10 de setembre 2018

1.IDENTIFICACIÓ DEL PLA
DENOMINACIÓ: Programa de Desenvolupament Comunitari del barri Pare Ignasi Puig, “El Xup”.
NOM DE L’ENS LOCAL: Ajuntament de Manresa
ÀREA O DEPARTAMENT DEL PROJECTE: Barris i Acció Comunitària
BARRI: Pare Ignasi Puig, “El Xup”.
MUNICIPI: MANRESA
COMARCA: BAGES
ADREÇA: Grup d’Habitatges PARE IGNASI PUIG
E mail PDC: pdcxupmanresa@larada.coop
ANY D’INICI: 2000
DARRERA REVISIÓ: 2018
2.ÀMBIT TERRITORIAL DEL PLA
Descripció del barri
El barri del Xup és un barri perifèric de Manresa de marcat caràcter obrer i popular, car parteix
d'una promoció pública d'habitatge de protecció oficial per satisfer les necessitats d'habitatge
social dels anys seixanta.
La promoció fou a càrrec de l’organisme franquista “Obra Sindical del Hogar”, qui lliurà els
habitatges en greus deficiències d’edificació, alhora que aleshores el barri presentava una
mancança absoluta de serveis i equipaments. Aquesta precària situació, va generar un important
cohesió i mobilització veïnal per l’assoliment col·lectiva de millores als habitatges i al barri en
general.
Avui en dia, tot hi haver conquerit serveis bàsics com poden ser el dispensari, l’escola, l’institut o
el casal cívic, el barri es troba aïllat del centre de la població, fet que no propicia la relacions amb
altres barris i alhora s’hi concentra persones amb un nivell socio-econòmic i d’estudis mig-baix.
Cal destacar que el barri presenta una important taxa de població envellida, atès la població
major de 60 anys es quantifica en 258 persones, gairebé un 30% de la població. Al marge
d’aquest fet, també cal destacar la problemàtica present amb el jovent del barri ja que es percep
una gran manca de motivació per a participar en activitats socio-culturals, alhora que no disposen
de referents consolidats al barri que cohesionin un grup que promogui pràctiques saludables per
als joves.
Per altra banda, el barri presenta un elevat índex de població aturada i un nivell de formació
considerablement baix, així mateix, el nombre de famílies que subsisteixen a base de pensions o
subsidis és també significatiu. Des de l’esclat de la darrera crisi econòmica, cada cop més famílies
del barri presenten dificultats per arribar a final de mes o fins i tot son embargades o
desnonades. En general doncs, des de l’inici de la crisi, el barri a entrat en una recessió a nivell de

benestar social, fet que es visualitza en la concentració de membres d’una mateixa família en un
sol habitatge i/o subsistint, famílies senceres, amb rendes molt baixes.
3.BREU DESCRIPCIÓ DEL PLA
El Pla de Desenvolupament Comunitari del Barri del Xup, es va començar a gestionar per part de
l’Ajuntament de Manresa al setembre de 2014. Anteriorment aquest Pla havia estat gestionat
per la FAVIBC.
Des del setembre de 2014 fins l’actualitat, l’empresa responsable d’executar el present Pla ha
estat L’Arada Creativitat Social SCCL.
Des de llavors, l’estratègia seguida al Pla s’ha caracteritzat en:
● Dotar de continuïtat aquelles activitats i projectes d’interès desenvolupats en etapes
anteriors.
● Impulsar noves línies de treball comunitari al barri.
● Potenciar el treball en el suport a entitats i en activitats d’apoderament i activació de la
implicació ciutadana.
● Prioritzar el treball de promoció i enfortiment de la xarxa entre entitats, serveis i veïns/es
interessats/des del barri.
● Promoció ocupacional en l’economia social i el suport e a les iniciatives de dinamització
juvenil al barri, especialment en l’articulació d’espais de suport i acompanyament als
adolescents.

4.POBLACIÓ D’INTERVENCIÓ
Destinataris, descripció de la comunitat i dels col·lectius als què va adreçat el pla
El present projecte es dirigeix al conjunt de veïns i veïnes del barri, així com de forma secundària
al veïnat dels barris i nuclis de població propers, com per exemple el Suanya, la Torre de Santa
Caterina o Salelles, sens menystenir qualsevol veí o veïna de la ciutat de Manresa.
Segons dades demogràfiques del barri, a partir del padró d’habitants a juny de 2017, el nombre
total d’habitants del barri és de 899 persones.
D’aquests gairebé nou-cents veïns i veïnes, gairebé un 13% (114 persones) són de nacionalitat
estrangera. De fet, al barri s’hi comptabilitzen fins a una dotzena de nacionalitats diferents, tot i
que la nacionalitat estrangera majoritària, i de forma aclaparadora, és la nacionalitat marroquina,
amb un total de 84 persones, és a dir, un 74% sobre el total de la població nouvinguda.
Respecte el lloc de naixement del veïnat del Xup, cal destacar que poc més de la meitat (un 56%,
en concret 516 persones) son nascuts a Catalunya, mentre que un 85% (779 persones) son
nascuts a l’Estat Espanyol.
Així doncs, el present PDC, com ja s’ha comentat, s’adreça al conjunt de la població, i de forma
específica als següents col·lectius: infants, joves, persones grans, població nouvinguda, dones,
persones aturades o en situació de precarietat laboral, així com al conjunt de persones i famílies
en situació de risc d’exclusió social.

Participants
En base a dades de la memòria del PDC del Xup de l’any 2017, es calcula que aproximadament
627 veïns i veïnes del barri varen participar d’algun projecte o activitat del PDC. La seva
distribució fou la següent:
Per gènere:
Homes: 304
Dones: 323
Per edat:
0-16 anys: 126
17-25 anys: 110
26-65 anys: 197
+65 anys: 194
Per procedència:
Nascuts a Espanya : 561
Comunitaris: 4
Extra Comunitaris: 62
Així mateix, es preveu seguir desenvolupant accions i projectes al barri dirigits a aquests grups de
població, amb la voluntat que el nombre de participants tendeixi a augmentar any rere any.
5. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
Estratègia participativa d’agents diversos en el procés del pla
El projecte s’estructura a partir de les “Trobades d’Entitats, Serveis i Veïns/es” del barri, amb la
participació de tots aquells agents i veïns interessats, on de forma periòdica (habitualment de
forma trimestral), es desenvolupa una diagnosi continuada de la situació del barri, s’avaluen els
projectes i activitats que es porten a terme i es decideix, de forma col·lectiva, les línies d’actuació
estratègiques a nivell de barri.
En aquest sentit, en concret, participen d’aquest espai de coordinació:
El conjunt d’entitats del barri:
1
2
3
4
5
6
7
8

AVV XUP
ESPLAI TRES PINS
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE L’ESCOLA MUNTANYA DEL DRAC
CLUB DE PETANCA DEL XUP
CLUB DE FUTBOL PARE IGNASI PUIG
ASSOCIACIÓ DE DONES MARROQUINES DEL XUP
COLLA DE GEGANTS I GRALLERS DEL XUP
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE L’INSTITUT MANRESA SIS

El conjunt de serveis del barri:
1
2
3
4
5

CASAL CÍVIC DE PARE IGNASI PUIG
BIBLIOTECA VEÏNAL
PUNT ÒMNIA
ESCOLA MUNTANYA DEL DRAC
AJUNTAMENT DE MANRESA ( Horts municipals, Enllaç -Servei de Mediació, EBAS

6
7

Ponent, Regidoria de Barris i Acció Comunitària, projecte Entretothom, Fòrum,
etc.)
INSTITUT MANRESA SIS
DISPENSARI DEL XUP

Així mateix també hi participen altres col·lectius sense personalitat jurídica pròpia (dels quals cal
destacar per la seva empenta i implicació, la Comissió de Joves del Xup), entitats privades de
propietaris (les Comunitats de Propietaris de cadascun dels blocs del barri) i altres serveis i
entitats manresanes no estrictament del barri del Xup, com per exemple Meandre i El Parc de la
Sèquia, ambdues fortament implicades en el projecte d’educació i sensibilització ambiental, “Xup
Riera Viva”.
Espais d coordinació dins del PDC: comissions, taules, grups de treball
En un segon nivell, i de caire més operatiu, les línies d’actuació estratègiques son desenvolupades
a partir del treball en diferents comissions o grups de treball (formats per veïns/es del barri –
sent per tant objectes i subjectes de la intervenció-). En aquest sentit, es poden identificar les
següents comissions (cadascuna d’elles amb la seva pròpia dinàmica i intensitat):
●
●
●
●
●

Comissió d’infància.
Comissió de Joves.
Comissió per la Gent Gran (formada majoritàriament per gent gran però no només).
Comissió de foment de la ocupació.
Comissió del projecte “Xup Riera Viva” (comissió de veïns i entitats per a la promoció
sostenible i la conservació de l’entorn natural de la riera de Rajadell pel seu pas pel barri).

6.ÀMBITS D’INTERVENCIÓ
1
2
3
4
5
6

Cohesió social
Suport a la gent gran
Sostenibilitat i educació mediambiental
Ocupació i emprenedoria
Entitats i col·lectius
Difusió

7.OBJECTIUS GENERALS
●
●
●
●
●
●
●
●

Crear estratègies i mecanismes per tal de detectar les necessitats que te el barri, i
dissenyar i prioritzar projectes d'intervenció comunitària participatius.
Dinamització associativa i promoció del treball en xarxa per a impulsar activitats i
coordinar projectes al barri entre entitats, serveis i persones del barri.
Empoderament personal de persones que volen tirar endavant activitats de benefici
col·lectiu o comunitari al barri.
Acompanyament en l’impuls de projectes i activitats de benefici col·lectiu o comunitari al
barri.
Donar suport i acompanyament a entitats i col·lectius per la seva promoció i
empoderament, especialment les que promouen la dinamització comunitària.
Dinamització d'activitats d'interès pel barri.
Esdevenir un referent al barri on qui vulgui fer coses pel barri hi trobi suport per poderles impulsar de manera participativa.
Empoderament social i laboral de persones en situació de risc d’exclusió social.

8.OBJECTIUS ESPECÍFICS I ACCIONS PER CADA OBJECTIU ESPECÍFIC

1

2

3

Àmbits
d’intervenció
Cohesió social

Suport a la gent
gran

Sostenibilitat i
educació
mediambiental

4

Ocupació i
emprenedoria

5

Entitats i
col·lectius

6

Difusió

Objectius

Accions

-Millorar les relacions veïnals.
-Promoure el coneixement entre persones de diferent
procedència i el sentiment de pertinença a un barri.
-Crear xarxa entre entitats i serveis i facilitar la derivació
adient.
-Millorar la qualitat de vida de la gent gran del barri.
-Reduir la solitud i el risc d’aïllament i d’exclusió social.
-Sensibilitzar i implicar la comunitat, teixint xarxes de
solidaritat i suport mutu
-Impulsar activitats educatives i de sensibilització
ambiental participatives amb els diferents col·lectius per
edats del barri del Xup i entorn.
-Adquisició de pràctiques de gestió ecològica de l’entorn
natural del barri del Xup de la Riera de Rajadell per part de
diferents grups d’edat.
-Facilitar l’accés al mon laboral dels col·lectius vulnerables
en risc d’exclusió social.
-Donar a conèixer noves maneres d’accés a l’ocupació i
d’organització empresarial.

Punt d’Atenció Veïnal

-Facilitar eines i formació per a que les entitats puguin
treballar millor organitzades.
-Promoure activitats per al jovent, el seu l’empoderament
i la seva implicació amb el teixit associatiu del barri.
-Donar a conèixer les activitats del PDC i de les entitats del
barri.
-Mobilitzar voluntaris.
-Donar a conèixer recursos.

Català per nouvinguts
Projecte Propers

Xup Riera Viva

Foment de
l’Economia Social,
l’emprenedoria i
l’autoocupació
Suport al teixit
associatiu i veïnal
Dinamització de Joves
El Xup al dia, La
revista del barri
Centre de Recursos i
Guia d’Entitats i
Serveis

9.ACCIONS PREVISTES
A. Punt d’Atenció Veïnal
Entitats i serveis que hi participen
AVV del Xup, Casal Cívic, EBAS Ponent, Enllaç – servei de mediació municipal, Fòrum, Agència de
l'Habitatge de Catalunya, PAHC, Consell Comarcal, CIO, Càritas, etc. És important destacar aquesta
coordinació entre entitats i serveis per tal d’oferir aquest servei adequadament. Aquest fet facilita
realitzar les pertinents derivacions de forma àgil i eficaç.

Objectius generals
● Oferir informació, resoldre dubtes i facilitar la resolució de tràmits i gestions als veïns
(especial incidència en col·lectius en risc social) en referència a l’associacionisme, el dret a
l’habitatge, serveis socials, ocupació, etc.
● Facilitar la recerca de recursos i formació .
● Agilitzar processos i facilitar l’accés a la informació.

Descripció
El punt d’atenció veïnal del Xup cerca donar resposta a l’elevada demanda de suport a l’hora de
realitzar tràmits, gestions, formació, activitats, etc. per part dels veïns i les entitats del barri .
Habitualment, aquest servei de proximitat dirigit al conjunt del veïnat i al teixit associatiu, s’ha
ofert tots els divendres en horari de matí.
Tasques realitzades i que es preveu seguir desenvolupant:
-Suport de tràmits administratius, sobretot a immigrants i gent gran.
-Facilitar la recerca de recursos i formació que faciliti l'accés a la informació.
-Coordinació entre serveis i entitats que faciliti la derivació adient.
La majoria de consultes i tràmits solen estar vinculades en reclamacions per qüestions relacionades
en habitatge (embargaments, impagaments, etc.), convivència (conflictes en les comunitats de
veïns i en espais comuns) i derivacions a serveis socials de famílies en situació de risc d'exclusió
social o de gent gran que viuen sols i necessiten suport mèdic o assistencial. D'aquests casos se'n fa
un seguiment i coordinació periòdica amb els serveis derivats.
Cal destacar que pel que fa a les qüestions relacionades amb la recerca de feina, l’emprenedoria i la
formació ocupacional es compta amb el Servei d’Orientació Sociolaboral de forma conjunta amb
l’AVV i el Punt Òmnia.

Activitats previstes
● Organització de xerrades i tallers informatius per tal de oferir resposta a diverses
demandes d’informació de col·lectius concrets o tenint en compte circumstàncies
especifiques que estan condicionant la convivència o el benestar de diversos veïns.
●

Seguiment projecte “L’Hora del Cafè en família” en suport a la infància en risc.

●

Desenvolupar un projecte de foment del civisme al barri. Entre el conjunt d’accions, es
preveu crear un projecte específic dedicat a la realització de murals pictòrics veïnals i
participatius per envellir espais del barri degradats i dedicar els murals a temàtiques que
promoguin valors cívics.

●

Supervisió i suport de les Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE) amb les Comunitats de
Propietaris del barri: comunicació d’incidències i gestions varies amb els diferents
arquitectes.

●

Suport en la realització de tràmits i consultes, així com posada en coneixement i seguiment
de casos (i derivació si s’escau) amb el servei de mediació municipal “Enllaç”, l’EBAS Ponent
de l’Ajuntament de Manresa i altres serveis ( d’administracions públiques, entitats
financeres, etc.)

●

Recerca d’informació bàsica sobre altres serveis i recursos (Ajuntament, Fòrum, EBAS,
Agència Catalana de l'Habitatge, Consell Comarcal, CIO, Cedem, Càritas, etc.).

●

Actualització periòdica del recursos per a la ciutadania, així com pel teixit associatiu, en
apartats específics de la web del PDC (www.pdcxupmanresa.cat).

Valoració tècnica
Es preveu dotar de continuïtat aquest projecte històric ofert pel PDC al barri, ja que atesa la
idiosincràsia del barri, tant des d’un punt de vista sociològic com geogràfic, es fa del tot necessari.
La valoració d’aquest projecte és del tot positiva ja que es tracta d’un servei que és de gran utilitat
pel veïnat ja que ofereix atenció pròxima i personal a persones que tenen dificultats per accedir als
serveis estandarditzats. Alhora aquest servei també serveix per detectar possibles problemàtiques
econòmiques i/o socials, les quals des de la xarxa d’entitats i serveis del PDC, així com des de
l’Ajuntament, poden ser tingudes en consideració prematurament i donar-hi resposta de forma
més ràpida.
Alhora, aquest contacte directe amb els veïns i veïnes, permet acostar-se al veïnat amb una
confiança que facilita també el treball amb ells en altres projectes i activitats del present PDC.

B. Català per nouvinguts
Entitats i serveis que hi participen
Entitats
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL XUP
AFA MUNTANYA DEL DRAC
ASSOCIACIÓ DE DONES MARROQUINES
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE MANRESA
Serveis
CASAL CÍVIC DE PARE IGNASI PUIG
CNL MONTSERRAT
Objectius generals del projecte
● Fomentar la cohesió social i la convivència veïnal.
● Promoure l’ús social de la llengua catalana.
● Donar suport als processos d’adaptació i facilitar la integració social (i laboral).

Activitats previstes
Curs d’alfabetització en català per a persones nouvingudes. A partir d’aquest mes de setembre es
preveu tornar a realitzar el curs d’alfabetització en català per nouvinguts al Casal Cívic, tots els
dimarts i dijous a la tarda, amb la col·laboració del projecte de “Català per nouvinguts” que
impulsa la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, amb una participació d’una dotzena de
persones, majoritàriament dones joves del barri d’origen marroquí.

Valoració tècnica
Aquest projecte es valora molt positivament ja que les alumnes que participen al curs difícilment es
desplaçarien a altres indrets per realitzar aquesta formació bàsica. Alhora per aquestes persones,
aquesta activitat significa la porta d’entrada a la realització d’activitats socioculturals i de relació
social ja que gràcies a l’activitat accedeixen al Casal Cívic, coneixen altres persones, etc. i per tant,
en aquest sentit el curs fomenta el coneixement de l’entorn, des de la seva vessant social i cultural
i contribueix a la cohesió social del barri.
També és important assenyalar que recentment el grup d’alumnes del curs ha guanyat en
diversitat, ja que si bé la majoria segueixen sent dones joves d’origen marroquí, també hi ha altres
perfils: alumnes d’altres indrets (Honduras, Europa del est, etc.) i fins hi tot algun home.

C. Propers
Col·lectiu destinatari :
La gent gran del barri, sobretot aquelles persones grans en situació de soledat, objectiva o
subjectiva (sentiment), que els porta en una situació de risc d’aïllament social i progressiu
deteriorament del seu estat de salut.
En concret, el públic destinatari preferent són les persones grans que viuen soles (majors de 75
anys) o amb altres persones grans (majors de 65 anys) o amb necessitats de suport.

Entitats i serveis que hi participen:
Entitats
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS del XUP
CARITAS
Serveis
CASAL CÍVIC DE PARE IGNASI PUIG
DISPENSARI DEL XUP
EBAS PONENT
Objectius generals
 Millorar la qualitat de vida de la gent gran del barri.
 Reduir la solitud i el risc d’aïllament i d’exclusió social.
 Sensibilitzar i implicar la comunitat, teixint xarxes de solidaritat i suport mutu.
Activitats previstes
Comissió per la Gent Gran del Xup. Des de l’any 2017 s’ha impulsat amb força aquesta comissió, a
mode d’espai de treball en xarxa, coordinació i coneixement mutu, obert a tots aquells veïns,
entitats i serveis interessades en la millora la qualitat de vida de la gent gran del barri del Xup. Des
d’aquesta comissió es vol treballar conjuntament per a la prevenció i suport a la gent gran del barri,
sobretot d’aquelles persones grans en situació de soledat, objectiva o subjectiva (sentiment), que
els porta en una situació de risc d’aïllament social i progressiu deteriorament del seu estat de salut.
D’aquesta manera, des d’aquesta comissió es pretén desenvolupar accions que promoguin:
 La potenciació de xarxes de solidaritat i suport mutu.
 La participació de la gent gran en la vida social del barri.
 La sensibilització del conjunt del veïnat sobre les necessitats de la gent gran.
 La creació de projectes comunitaris que contribueixin a la millora de la qualitat de vida de
la gent gran del barri.
En aquestes trobades es realitza una diagnosi compartida de la situació de la gent gran del barri, es
reflexiona sobre les possibles situacions de risc que es poden trobar les persones grans i també es
debat sobre el projecte Propers.
Projecte Propers: projecte centrat en la detecció de situacions de risc que poden patir les persones
grans que viuen soles. Aquest projecte s'inspira en el projecte Radars impulsat per Creu Roja i
l'Ajuntament de Barcelona.
Es tracta d’un projecte que es desenvolupa als barris del Xup i la Balconada de Manresa i que és cofinançat per L’Arada SCCL, entitat beneficiària d’una subvenció de la Generalitat de Catalunya

destinada a aquest projecte dirigit al col·lectiu de gent gran.
Propers vol esdevenir una xarxa al barri del Xup per la detecció de persones grans que viuen soles
(majors de 75 anys) o amb altres persones grans (majors de 65 anys). Els objectius principals són,
per una banda, entre tot el barri detectar casos que necessitin intervenció social i sanitària no
detectats, i per una altra prevenir i detectar casos d'envelliment que poden dur a risc d'exclusió
social i de la salut de la persona.
El projecte, promogut per l’Associació de Veïns del Xup i el Pla de Desenvolupament Comunitari del
Xup (PDC), es vol organitzar en xarxa, coordinat entre veïnat, les entitats i comerços del barri, i
Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa.
Construirem un circuit de detecció de gent gran, i seguiment de la seva situació, tant per prevenir
mals majors, com per vincular-los més amb les activitats i comunitat del barri i la ciutat. Des del
grup motor de persones i agents interessats en el projecte poden sorgir reflexions i iniciatives
variades per la gent gran, així com per les famílies. La implicació de qui estigui interessat en el
projecte pot ser tan variada com ganes i temps tingui aquesta persona de participar.
El projecte es vehicula a través de:




Punts Propers: equipaments del barri (l’Ambulatori, el Casal, el local de l’AVV, etc.) i
comerços (el supermercat, la farmàcia, els bars, etc.), que es poden implicar en
informar de casos en què es detecten canvis que poden generar riscos i situacions de
vulnerabilitat de gent gran.
Veïns Proper: poden implicar-se de diferents maneres, des de participar en el grup de
treball aportant idees i ajudant a acurar l'anàlisi de la realitat al barri, ajudar a
organitzar alguna xerrada, a fer alguna trucada a alguna persona gran per saber com
està, fins a visitar els blocs per detectar casos de persones grans que viuen soles i
informar de situacions de canvis en la vulnerabilitat de gent gran.

Destacar també que actualment s’està treballant en l’elaboració d’un dossier amb tota la
informació del projecte: criteris i indicadors de risc clars i concrets, protocol a seguir i també
informació dels serveis que s’ofereixen a la gent gran.

Valoració tècnica
Es valora molt positivament la reactivació d’aquesta comissió i la gestació d’aquest nou projecte al
barri. De fet, es tracta d’un àmbit d’actuació prioritària, identificat al si de la Taula d’Entitats,
Serveis i Veïns del barri, atès el Xup és un barri fortament envellit. Cal tenir present que en el barri,
la població major de 80 anys suposo més del 10% de la població total, això és el doble que la
mitjana catalana.
D’aquesta manera, a partir de la identificació d’aquesta necessitat prioritària s’ha bastit la nova
comissió per la gent gran del Xup i s’ha generat el projecte Propers, el qual actualment s’està
donant a conèixer al conjunt de la població (cartells, article a la revista veïnal, etc.), així mateix,
també s’ha iniciat els primers contactes per captar Punts Propers i Veïns Propers.
Així doncs, en aquest any 2018, una de les prioritats del PDC haurà de ser desplegar el projecte
ideat i iniciat a la segona meitat del 2017.

D. Xup Riera Viva
Entitats responsables:
Xup Riera Viva, consisteix en la xarxa d’agents de custòdia de la Riera de Rajadell pel seu pas pel
barri del Xup, formada per l'Associació de Veïns del Xup, Meandre, Parc de la Sèquia, Esplai 3 Pins,
Escola Muntanya del Drac, PDC Xup, Mediviu, Institut Manresa Sis i L'Arada.
Entitats i serveis que hi participen
Hi participa el conjunt d’entitats i serveis enxarxats en el PDC del Xup, així com d’altres entitats de
Manresa com Meandre o l’Agrupament Antoní Gaudí.
Així mateix, també es compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, en el marc del
foment de l’Anella Verda de Manresa.

Objectius Generals:
● Impulsar activitats educatives i de sensibilització ambiental participatives amb els diferents
col·lectius per edats del barri del Xup i entorn.
● Adquisició de pràctiques de gestió ecològica de l’entorn natural del barri del Xup de la Riera
de Rajadell per part de diferents grups d’edat.
● Millorar la tasca d’apadrinament de la riera de Rajadell per part de les entitats locals.
● Promoure la connectivitat social i ecològica de la riera de Rajadell.
● Facilitar la creació d’una xarxa d’interacció entre entitats i ciutadania, per a la custòdia
estable de la Riera de Rajadell al pas pel Xup.
● Fomentar l’àmbit de la gestió de l’entorn natural com un àmbit amb possibilitats
professionalitzadores.
● Restaurar a través de voluntaris veïnals l’entorn de la riera de Rajadell al Xup a través de les
activitats educatives de gestió sostenible de l’entorn.

Descripció:
Es tracta d’un projecte creat l’any 2015 que fou finançat principalment a través d’una subvenció de
la Direcció general de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat. D’aquesta
manera, des de l’any 2015, es desenvolupen al barri múltiples activitats, com per exemple les
següents:
● Rutes interpretatives socio-ambientals
● Tallers en Educació ambiental
● Tallers en l’Ecologia de l’aigua
● Tallers en Agroecologia i el seu impacte en la riera
● Educació pràctica per a la sensibilització i gestió sostenible de l’entorn
● Formació en desbrossar
● Creació i difusió de material i contingut divulgatiu
Un any més, la xarxa d’agents, que es reuneix periòdicament al local de l’AVV del Xup, va decidir
de forma unànime continuar amb el projecte. De fet recentment s’ha pogut comptar amb el suport
de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, gaudint d’una subvenció
per projectes de sensibilització ambiental en l’àmbit local.

Actuacions previstes
Trobades d’agents del projecte “Xup Riera Viva”. Al llarg del període es preveu realitzar diverses
trobades periòdiques del conjunt d’agents implicats en el projecte per avaluar, coordinar i

planificar les diverses accions del projecte.
La xarxa d’agents de custòdia de la Riera de Rajadell pel seu pas pel barri del Xup, “Xup Riera Viva”
està formada per l’Associació de Veïns del Xup, Meandre, Parc de la Sèquia, Esplai 3 Pins, Escola
Muntanya del Drac, PDC Xup, Mediviu i L’Arada, Creativitat Social. Així mateix, també es compta
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, en el marc del foment de l’Anella Verda de
Manresa, la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Cal destacar que recentment, a banda dels diversos agents que des del 2015 treballem plegats,
s’ha incorporat un nou agent a la xarxa, es tracta de l’equip directiu del nou institut de secundària
del barri, l’institut Manresa Sis.
Algunes de les activitats que es preveu seguir desenvolupant periòdicament son:
Taller de desbrossar i introducció a la gestió forestal de boscos de ribera. Els objectius d’aquest
taller son:
● Desenvolupar habilitats en la gestió forestal de boscos de ribera: aprendràs de forma
pràctica les tècniques de conservació de la llera del riu seguint criteris de gestió sostenible,
alhora que entre tots, desbrossarem, millorarem i posarem en valor l’entorn de la riera de
Rajadell al seu pas pel barri del Xup, per d’aquesta forma recuperar el seu ús social
(passejar, anar-hi a berenar, etc.).
●

Orientació formativa per a la professionalització: t’informarem dels indrets on cercar feina
i dels estudis que et permetran ampliar la formació rebuda i millorar les teves
competències professionals en el camp de la gestió de recursos naturals.

Jornada d’inspecció veïnal de l’estat de salut de la riera de Rajadell. D’aquesta manera, el veïnat
del Xup, s'estan fent seva la riera i, de mica en mica, s'està convertint en els inspectors d'aquest
curs d'aigua.
La inspecció consta de l'anàlisi biològica de l'aigua i de l'anàlisi fisicoquímica. En l'anàlisi biològica
es fa una observació dels macroinvertebrats que viuen a la riera.
Aquestes inspeccions serveixen perquè entre tots prenguem consciència de l'estat dels rius i rieres
del nostre entorn. I, en el cas dels veïns i veïnes del Xup, perquè es sentin seva la riera, en puguin
gaudir i en facin una millor conservació.
Participació a la Setmana de la Natura. La Setmana Natura és una campanya coordinada des de la
Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC), dues
xarxes representatives d'ONG’s ambientals catalanes. Es tracta d'un esdeveniment transversal amb
el qual es cerca estendre el missatge de la protecció de la natura, i al que es convida a implicar-se
en la protecció del medi ambient a persones i entitats de tots els àmbits.
Jornada de neteja i inspecció popular de la riera de Rajadell. Com ja és habitual en els darrers
anys, el projecte Xup Riera Viva impulsa una jornada anual de neteja de l’entorn de la riera de
Rajadell pel seu pas pel barri.
Tallers d’ecologia de l’aigua a l’Escola Muntanya del Drac. Aquesta activitat es basa en el
coneixement i sensibilització del valor d’una riera (i el seu entorn) com ecosistema aquàtic,
gestionada ecològica i de manera sostenible. En concret, s’articula en tallers sobre l’estat ecològic
de l’aigua d’un tram de la riera, on es realitza un anàlisi de la qualitat de l’aigua, tenint en compte
dos indicadors: els indicadors biològics (presència de macroinvertebrats com a bioindicadors) i els
indicadors fisicoquímics (temperatura, pH, nitrats, oxigen dissolt, etc,). El material utilitzat per
l’anàlisi és equipament de camp per anàlisi de l’aigua i de laboratori per determinar-ne la seva

composició físico-química i la seva qualitat biològica.
Caminada Popular del Xup Es tracta d’una activitat lúdica i cultural de marcat caràcter socioambiental ja que el seu itinerari transcorre pels diferents indrets emblemàtics de l’entorn de la
Riera de Rajadell vora del barri, fet que contribueix a donar a conèixer aquest entorn al conjunt de
veïns del barri, de la ciutat i més enllà, tot promovent un ús respectuós del medi.

Valoració tècnica
Els resultats obtinguts en el present projecte són completament satisfactoris atès ha permès dotar
de continuïtat al treball iniciat l’any 2015 per revertir la malmesa situació de l’entorn de la riera de
Rajadell pel seu pas pel barri en anterioritat a l’inici del projecte.
En aquest sentit, des de l’any 2015, s’ha contribuït a la millora del medi natural i la recuperació dels
seus valors ecològics i socials i la promoció d’usos i pràctiques socials sostenibles. A més a més s’ha
reforçat la implicació dels agents socials de l’entorn de la riera (i també de Manresa ciutat), a través
de la realització d’activitats participatives adreçades a tots els públics, i la potenciació de la xarxa
d’interacció entre entitats, organismes locals i el veïnat. A més cal destacar la incorporació d’un nou
agent a la xarxa d’entitats, l’Institut Manresa Sis que obrirà les seves portes al barri aquesta tardor i
que enguany, el seu equip directiu, s’ha bolcat en el projecte atesa la seva gran predisposició
envers al treball comunitari al barri.
Fet i fet, la valoració global del projecte és molt positiva ja que ha permès garantir la continuïtat del
treball realitzat fins al moment i permetre seguir treballant pel reforçament i la promoció de la
implicació del conjunt dels agents veïnals i socials de l’entorn, vinculats al si de la xarxa d'agents del
projecte. Així mateix a través de la realització d'activitats participatives adreçades a tots els públics,
i la creació de xarxes d'interacció entre entitats i organismes locals que promoguin la implicació
comunitària en la custòdia del territori ha permès augmentar significativament la sensibilització (i la
participació implicativa) envers la millora de la qualitat mediambiental de l’entorn de la riera de
Rajadell pel seu pas pel barri del Xup.
Finalment cal recordar, el greu estat de deixadesa en què es trobava aquest espai natural abans de
l’inici del projecte, i si bé les millores envers l’estat de la riera i sobretot sobre el grau de
conscienciació socioambiental, són molt positives, encara resta molta feina per fer (com es
demostra per exemple en la gran quantitat de residus que encara vàrem retirar en la jornada de
neteja) i és per això que des de la xarxa d’agents del projecte Xup Riera Viva tenim molt clar que cal
dotar de continuïtat aquest projecte que incideix en una problemàtica històrica del barri i que ha de
permetre que la gent del barri recuperi i “és faci seu” aquest espai natural, tot promovent l’ús
sostenible i la conservació de l’entorn de la riera de Rajadell pel seu pas pel barri.

E. Projecte de foment de l’Economia Social, l’emprenedoria i l’autoocupació
Col·lectiu destinatari
Al conjunt del veïnat però amb especial atenció als col·lectius més afectats per la crisi econòmica:
● Joves
● Dones
● Aturats de llarga durada
● Població nouvinguda
Entitats i serveis que hi participen

● Xarxa d’Entitats i Serveis del Xup. Especialment l’AVV i el Casal Cívic.

● Serveis i projectes de l’Ajuntament de Manresa: EBASP, CIO, CEDEM, etc.
● Serveis i entitats de la ciutat: Càritas, EcoXarxa, Consorci de Normalització Lingüística,
Oficina Jove del Bages, etc.
● Cooperatives i entitats d’Economia Social: XarxaCoop, Coop57, etc.
Objectius generals
● Facilitar l’accés al mon laboral dels col·lectius vulnerables en risc d’exclusió social.
● Donar a conèixer noves maneres d’accés a l’ocupació i d’organització empresarial.
● Foment dels valors i pràctiques ètiques de l’Economia Social.
● Investigar sobre nous sectors potencials d’ocupabilitat.
● Oferir recursos en la recerca de feina i l’accés a formació ocupacional.

Descripció
La situació de severa crisi econòmica dels últims anys ha tingut un important impacte entre les
classes populars dels barris, ja de per si en una situació de precarietat social i econòmica constant.
Aquest impacte no només es visualitza en una manca d'oportunitats laborals i en un increment de
la taxa de desocupació, sinó que també en un empitjorament de les condicions de vida pel que fa
a la cobertura de les seves necessitats bàsiques.
Davant d’això, s'interpreta que la construcció de teixit comunitari entès com una estructura de
suport mutu és de forma inequívoca una eina adequada per pal·liar el greu impacte de l'actual
crisi econòmica.
En aquest marc, entenem que l'economia social ofereix un entorn organitzatiu i de xarxes de
suport que augmenten tan la viabilitat com la resiliència social de petits projectes ocupacionals i
empresarials. Els quals a més a més, com a projectes sostenibles i responsables socialment
aporten un important retorn social al seu entorn.
Aquesta acció per tant, s’estructura en el foment de l’emprenedoria, l’autoocupació i l’accés al
món laboral en general, posant en valor els valors i les pràctiques ètiques de l’economia social.
Activitats previstes
Consolidació del Servei d’Orientació Sociolaboral
A finals de l’any 2015, es va crear aquest servei comunitari específic d’atenció veïnal dedicat a
l’assessorament laboral, tant en orientació, recerca de feina, com en formació ocupacional. Així des
de l’atenció directe, es facilita la identificació de problemàtiques i interessos que puguin conduir a
la realització d’accions col·lectives adaptades a aquestes necessitats i a la realitat social dels barris.
D’aquesta manera, es preveu seguir oferint suport en la recerca de feina, acompanyament en la
recerca a través de portals d’internet i les xarxes socials, aprenentatge en l’elaboració del
currículum, la carta de presentació, etc. Així mateix, amb coordinació amb altres serveis de la
ciutat, com per exemple el SOC o el CIO (Centre d’Iniciatives per la Ocupació de l’Ajuntament de
Manresa), s’ha ofert informació actualitzada en ofertes de feina, plans d’ocupació o cursos de
formació que es realitzen a la ciutat o comarca.
Així mateix també es realitzen derivacions a altres entitats i institucions de la ciutat en funció de les
necessitats dels usuaris. Per exemple podem destacar el Centre de Normalització Lingüística de
Manresa per tal d'afavorir l'aprenentatge de la llengua i la possibilitat de trobar feina, així com a
l’Oficina Jove del Bages, sobretot en referència al Programa de Garantia Juvenil, que pretén
contribuir a facilitar la millora de l’ocupabilitat i la inserció al mercat de treball dels joves.
Suport al programa de Garantia Juvenil
Des del PDC es manté contacte directe amb el programa de Garantia Juvenil a través de l’Oficina
Jove del Bages per tal de promoure la inscripció dels joves del barri entre els 16 i els 29 que es
troben sense estudiar ni treballar. D’aquesta manera s’informa als joves del barri dels avantatges
d’inscriure’s per tal d’afavorir a la seva inserció en el món laboral.

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l’atur juvenil, en base el qual, si el
jove compleix els requisits (tenir entre 16 i 29 anys, estar inscrit als serveis d’ocupació i no tenir
feina ni estar-se formant), la Generalitat de Catalunya ofereix al jove una oferta de treball,
pràctiques o formació.
Jornades i trobades de seguiment a persones interessades en l’emprenedoria, l’autocupació i
l’economia social
De forma periòdica es realitzen jornades i trobades de seguiment grupal amb les persones
interessades al barri en la inserció laboral en general i la emprenedoria, l’autocupació i l’economia
social en particular.
En aquest sentit s’ofereix assessorament i suport en la recerca de feina de forma grupal, on per una
banda es fomenta l’apoderament emocional i per l’altra s’ofereix formació en Economia Social, així
com es cerca socialitzar el coneixement envers models organitzatius, potencialitats d’ocupació i els
valors de les empreses d’economia social, com a empreses sostenibles, responsables socialment i
amb un important retorn social al seu entorn.
Foment de l’Ecoxarxa del Bages “A bona hora” al barri
En coordinació amb l’Ecoxarxa del Bages “ A bona hora” (https://abonahora.wordpress.com/) es
cerca promoure la participació del veïnat en aquesta xarxa oberta de persones, comerços, petites
empreses i associacions de la comarca que oferten i intercanvien serveis i productes a través d’una
moneda social.
L'objectiu és acostar al veïnat altres formes de consum de caire més responsable i promoure la
seva participació en aquesta xarxa d'intercanvi.
Alhora aquest projecte es vincula amb el dinamisme del nou institut del Xup (Institut Manresa
sis), el qual a partir d’innovadores eines pedagògiques impulsa, entre altres nous projectes,
precisament un projecte pilot de moneda social a l’institut. En aquest sentit, ja s’han establert
trobades per valorar la possibilitat de vehicular aquest interessant projecte de l’institut del Xup al
conjunt del barri, fet que, al ser un projecte del propi barri, faciliti la incorporació del veïnat en el
mateix.

Valoració tècnica
Es tracta d’un projecte molt important al barri atesa la situació del barri, el qual presenta un índex
d’atur i de baixa formació força elevat.
El principal repte és motivar els veïns i veïnes, ja que la participació a les activitats és reduïda. La
situació del mercat laboral, genera que certes persones hagin abandonat la recerca activa de feina
i/o la formació, sobretot en les persones que pateixen atur de llarga durada.
Justament, el Servei d’atenció i assessorament laboral, parteix d’aquesta voluntat d’aproximació
personal que faciliti el contacte, la motivació i l’interès cap a millora de l’ocupabilitat i la qualitat
de vida.
Cal valorar positivament la col·laboració i coordinació entre entitats i serveis del barri i de la ciutat,
com per exemple la coordinació amb el Punt Òmnia del Xup pel que fa al Servei d’Orientació
Sociolaboral.

F. Projecte de suport al teixit associatiu i veïnal
Entitats i serveis que hi participen
Entitats
ESPLAI TRES PINS
AMPA MUNTANYA DEL DRAC
CLUB DE PETANCA DEL XUP
CLUB DE FUTBOL PARE IGNASI PUIG
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL XUP
ASSOCIACIÓ DE DONES MARROQUINES
COLLA DE GEGANTS I GRALLERS DEL XUP
Serveis
CASAL CÍVIC DE PARE IGNASI PUIG
BIBLIOTECA VEÏNAL
PUNT ÒMNIA
ESCOLA MUNTANYA DEL DRAC
INSTITUT MANRESA SIS
Objectius Generals
● Facilitar eines i formació per a que les entitats puguin treballar millor organitzades.
● Promoure l'optimització de recursos.
● Crear xarxa entre entitats, serveis i veïns.
● Facilitar la creació de projectes i activitats conjuntes.
● Oferir assessorament i suport a les entitats del barri en qüestions relacionades en la gestió i
el funcionament de l’entitat (àmbit administratiu, jurídic, econòmic, fiscal, comptable,
etc.), així com en recerca de finançament i la redacció de projectes, memòries i
justificacions.
● Suport en la convivència i l’organització de les Comunitats de Veïns.

Descripció general
Oferir suport a les entitats i col·lectius dels barris, com agents cabdals pel desenvolupament
comunitari, encaminat a la millora de la gestió, organització, disseny de projectes i a la
mobilització de recursos (i que aquests siguin compartits).

Activitats previstes
● Suport al teixit associatiu: S’ofereix suport al conjunt del teixit associatiu, sobretot a
l’AVV. Els aspectes centrals on s'ubica aquest suport son:
o

Suport en la recerca de voluntariat: Es segueix en col·laboració amb el projecte
“Entre Tothom”, fet que ha permès la participació en activitats del barri, com per
exemple la neteja de la riera de Rajadell o per les Festes d’Estiu de nous voluntaris
del barri.
Així mateix també es segueix gestionant el voluntariat de persones del barri a
través dels treballs en benefici de la comunitat en col·laboració a l’àrea de
mesures penals alternatives del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya.

o

Suport en la recerca de finançament: tramitació de subvencions (sol·licitud,
justificació etc.) a diverses institucions públiques: Generalitat de Catalunya – Dep.
Afers Socials (accions comunitàries), Diputació de Barcelona, Ajuntament de
Manresa o a l’Agència de l'Habitatge de Catalunya.

o

Suport en l'organització d'activitats del barri: Festes de Nadal i cavalcada de Reis
(també es realitza recollida solidària de joguines), Diada de sant Jordi (Tradicional
parada al barri amb llibres i roses), Festes d’Estiu, Castanyada – Passatge del
Terror o la Feria de Abril.

● Foment del treball en xarxa i d’espais de trobada: Sota l’impuls del PDC es realitzen de
forma periòdica trobades del propi PDC, sota el format de “Trobada d’Entitats, Serveis i
Veïns/es” del barri, on es realitza una diagnosi continuada de la situació del barri,
s’avaluen els projectes i activitats que es porten a terme i es decideix, de forma col·lectiva,
les línies d’actuació estratègiques a nivell de barri.
Aquest espai de trobada també faciliten el foment de projectes o activitats comunes, com
pot ser el cas de l’organització de les “Festes del Barri” o de les activitats del projecte “Xup
Riera Viva”, les quals comptà amb la participació de la majoria d’entitats del barri.

● Suport a les Comunitats de Veïns: A través del la coordinació del projecte d’intermediació
municipal “Enllaç”, a banda de comunicar mútuament situacions on convé desenvolupar
la mediació per afrontar la resolució de conflictes veïnals, s’organitza, conjuntament amb
l’AVV, xerrades per fomentar una adequada organització de les comunitats de veïns,
millorar el seu funcionament i facilitar la resolució de problemàtiques presents a les
comunitats (pisos buits, impagaments, etc.).

Valoració tècnica
El present projecte és valora molt satisfactòriament. En 1r lloc perquè el suport directe al
moviment associatiu i veïnal facilita el funcionament de les entitats del barri i per tant la
continuïtat (i el naixement) de diversos projectes al barri.
De fet, aquest projecte és un dels eixos vertebradors del PDC, ja que a través del treball en xarxa
i les sinergies de treball que s’estableixen amb el contacte directe amb les entitats i grups de
població no organitzats, es poden promoure activitats i projectes tenint en compte (de primera
mà) allò que el barri necessita. El suport que s’ofereix a les entitats i grups de veïns reverteix de
forma molt positiva a l’hora de promoure actuacions per part del PDC. El projecte cerca fomentar
l’autonomia i reforçar l’organització interna de les entitats per tal de que es consolidin i puguin
promoure accions i projectes de forma individual i posar-se en contacte i col·laborar amb
l’administració o entitats del mateix caire.
Així mateix, gràcies al PDC s’ha consolidat un espai de trobada entre entitats, serveis i veïns
interessats, on a partir del treball en xarxa, es comparteixen coneixements i recursos i es
possibilita el treball conjunt.

G. Projecte de dinamització de joves
Entitats i serveis que hi participen:
Entitats
ESPLAI TRES PINS
AFA MUNTANYA DEL DRAC
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS del XUP
Serveis
CASAL CÍVIC DE PARE IGNASI PUIG
BIBLIOTECA VEÏNAL
EBAS PONENT

ESCOLA MUNTANYA DEL DRAC
INSTITUT MANRESA SIS
Objectius Generals
● Oferir activitats socials i culturals dirigides al jovent del barri.
● Promoure l’empoderament, el treball en equip i l’autogestió dels joves del barri.
● Fomentar la implicació del jovent amb el teixit associatiu del barri.

Activitats previstes
Suport i acompanyament a la Comissió de Joves del Xup. Al llarg de l'any es realitzen diverses
reunions de coordinació amb la comissió de joves del barri, ja que des de l’AVV i el PDC s’ofereix
suport i assessorament en la gestió i funcionament d’aquest ens estratègic al barri, de forma
especial. Alhora, gràcies a aquesta coordinació, també es coordinen activitats juvenils al barri, com
per exemple per les Festes del Barri, la Castanyada - Halloween o la celebració de la Feria d'Abril,
fomentant de retruc, la implicació del jovent en la vida social i associativa del barri.
En aquesta comissió es comptabilitzen una vintena de joves del barri actius en la mateixa.
Espai Jove – activitats socials i culturals. Projecte en coordinació entre el Casal Cívic, l’AVV i el PDC,
el qual, el qual permet oferir activitats juvenils durant les tardes d’entre setmana, amb la presència
d’un referent (tècnica dinamitzadora juvenil), que ofereix suport als joves de 12 fins als 25 anys del
barri, molts d’ells en situació de risc d’exclusió social.
D’aquesta manera es continua la tasca d’impuls de projectes i activitats dirigides al jovent del barri
per tal de donar resposta a la necessitat de proposar activitats concretes adreçades aquest
col·lectiu ja que no estan vinculats a cap activitat o taller que es fa al barri.
Destacar any rere any es conmpta amb el suport de la Diputació de Barcelona, gaudint de
finançament pel projecte “Top Teen” de l’Associació de Veïns.
Les activitats que es desenvolupen estan pensades i decidides de forma conjunta entre les entitats
enxarxades, la comissió de joves, la tècnica de dinamització juvenil i els propis joves, en base als
seus propis interessos i necessitats i amb el compromís per part dels joves a participar-hi.
De forma sintètica les activitats previstes son:
● Activitats i tallers de creixement personal i gestió de les emocions (Taller de coaching).
● Activitats de suport en la realització dels deures escolars, treballs, recerca d’informació i
alhora foment de tècniques d’estudi.
● Cinefòrums
● Tallers de cuina
● Activitats lúdic-esportives: ballar, cantar, futbol, jocs esportius, billar, futbolí, ping-pong,
etc.
● Activitats i tallers d’arts plàstiques i manualitats.
● Activitats lúdiques: puzles, jocs de taula, etc.
● Suport en l’elaboració de la revista del barri: “El Xup al dia!. Els joves han participat en la
redacció d’articles, proposta de continguts, etc. en els dos números publicats enguany.

Valoració tècnica
La valoració és molt satisfactòria ja que a través d’aquest projecte s’aconsegueix dinamitzar un
col·lectiu de població especialment necessitat en aquest sentit. La totalitat d’agents (entitats i
serveis enxarxats al pla comunitari) perceben que aquest ha de ser una de les línies d’acció
prioritària ja que els jovent del barri no disposen d’altres activitats dirigides a la seva franja d’edat i
es considera que estan poc motivats i que costa molt que participin en el que s’organitza.
Així doncs, aquestes activitats contribuiexen a millorar els processos de socialització dels joves, com
la tolerància, el respecte i a afavorir l’autoconeixement del jove i de les seves possibilitats. De fet,
forces joves participants venen amb l’idea de què a ells no se’ls dóna bé fer res, i gràcies a aquest
projecte son capaços de descobrir aptituds i interessos que no sabien que tenien.
Fet i fet, aquest joves, per norma general, tenen unes necessitats socials diferents a les de la resta
de barris de Manresa ja que la majoria dels joves vénen de famílies desestructurades. Molts quan
arriben a casa no tenen ningú que els escolti i parli amb ells de si estan bé o no. La majoria no tenen
bons vincles amb els membres de la seva família i molt menys hàbits sans o dins del que hauria de
ser normal per la seva edat.
Així doncs, participant en aquestes activitats, els joves troben un espai on sentir-se còmodes, segurs
i escoltats i han arribat a consolidar un grup amb persones amb les quals en un altre espai, no
tindrien res en comú. Les relacions que mantenen entre ells i envers a la monitora i la gent del Casal,
és una relació de respecte i confiança favorable dins dels paràmetres de la normativa del centre.
Per altra banda, també es percep millores en les habilitats socials i comunicatives, en l’ús de l’espai
públic, la seva implicació en les activitats del barri, en la imatge dels joves del barri en general i en la
reducció (malgrat no la seva eradicació) del consum de drogues.
Per tot plegat, el projecte està seguint donant resultats positius. Els joves del barri son el futur del
barri i hem d’apostar per ells per tal que tinguin les mateixes oportunitats que els joves que viuen en
un context diferent. Les oportunitats han d’estar a l’abast de tothom sense que el nivell
socioeconòmic ho condicioni.

H. Projecte “El Xup al dia!”
Entitats i serveis que hi participen:
Entitats
ESPLAI TRES PINS
AMPA MUNTANYA DEL DRAC
CLUB DE PETANCA DEL XUP
CLUB DE FUTBOL PARE IGNASI PUIG
ASSOCIACIÓ DE DONES MARROQUINES DEL XUP
ASSOCIACIÖ DE VEÏNS DEL XUP
COLLA DE GEGANTS I GRALLERS DEL XUP
Serveis
CASAL CÍVIC DE PARE IGNASI PUIG
ESCOLA MUNTANYA DEL DRAC
BIBLIOTECA VEÏNAL
PUNT ÒMNIA
EBAS Ponent (Ajuntament de Manresa)
INSTITUT MANRESA SIS

Objectius Generals
● Donar a conèixer al conjunt del veïnat els projectes i activitats que impulsa el PDC, així
com el teixit social, cultural i associatiu del barri.
● Dotar de visibilitat allò que es fa (i passa) al barri.
● Crear xarxes noves i treball conjunt entre entitats, serveis i veïns.

Descripció
Publicació de la revista veïnal que edita conjuntament el PDC i l'AVV amb la participació del
conjunt d’entitats, serveis i veïns del barri, a partir del debat i repartiment de tasques (redacció,
revisió, edició, maquetació, impressió, difusió i repartiment) al si de les Trobades del Pla
Comunitari.

Actuacions previstes
Seguir publicant la revista “El Xup al dia! – La nostra revista veïnal, mantenint el salt qualitatiu
realitzat l’any passat, tant en continguts, disseny (12 pàgines a tot color) i impressió per impremta
de 500 exemplars.
Destacar que es continua mantenint un patrocinador de la revista, el Celler Oller del Mas, gràcies
el qual es pot fer front a una bona part dels costos d’impressió de la revista.
Les tasques realitzades han estat les següents:
● Debat al si de la Taula d’Entitats, serveis i veïns del barri dels continguts a publicar, fet que
permet la participació del conjunt d’agents del barri en el disseny de la revista.
● Repartició de tasques entre entitats, serveis i veïns/es i suport a l'hora de desenvoluparles.
● Redacció, revisió, edició, maquetació, impressió i repartiment de la revista als comerços,
equipaments i llars del barri.
● Difusió de la revista on-line (pàgines web, xarxes socials i correus electrònics).

Valoració tècnica:
Cal valorar molt positivament la participació de les entitats i serveis al barri en l’elaboració
conjunta de la revista del barri. Ja que de fet, aquesta publicació periòdica, esdevé una important
eina de cohesió social i informativa molt profitosa que ha implicat a grups diversos amb interessos
molt variats.
També es valora positivament pel conjunt del veïnat, la qualitat actual de la revista (a tot color,
impressió per impremta, etc.), fet que fa mantenir la voluntat de mantenir aquest format en els
propers números de la revista.
Tanmateix, no es tracta d’un projecte totalment autònom del teixit social i associatiu del barri ja
que la coordinació, seguiment i suport del PDC encara és imprescindible per a que la revista sigui
una realitat periòdica al barri.

I.

Centre de recursos i guia d’entitats i serveis

Entitats i serveis que hi participen:
Entitats
ESPLAI TRES PINS
AFA MUNTANYA DEL DRAC
CLUB DE PETANCA DEL XUP
CLUB DE FUTBOL PARE IGNASI PUIG
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS del XUP
ASSOCIACIÓ DE DONES MARROQUINES
COLLA DE GEGANTS I GRALLERS DEL XUP
Serveis
CASAL CÍVIC DE PARE IGNASI PUIG
BIBLIOTECA VEÏNAL
PUNT ÒMNIA
ESCOLA MUNTANYA DEL DRAC
INSTITUT MANRESA SIS
Objectius generals
● Promoure el coneixement dels serveis i recursos per part del conjunt del veïnat.
● Empoderar a persones i entitats, facilitant la seva autonomia i autogestió.
● Difondre els projectes i activitats que es realitzen al barri, tant del PDC, com del teixit
associatiu, com dels serveis presents.
Descripció
Aquest projecte dirigit al conjunt de la població, s'articula en l'elaboració d'eines de difusió dels
recursos del barri, ciutat i territori, tant per a la ciutadania, com per a les associacions, i persones
interessades en l'economia social. I al mateix temps, que aquestes eines de difusió també donin a
conèixer els projectes i activitats del barri.

Actuacions previstes
●

Edició i publicació de la revista del barri “El Xup al dia”.

●

Espai web del PDC: http://www.pdcxupmanresa.cat: On a banda de comunicar les
activitats i l'actualitat del propi PDC, conté un apartat específic dedicat a un Centre de
Recursos actualitzat sobre Economia Social, Associacionisme i Recursos per la Ciutadania
(amb diferents apartats específics per dones, gent gran i joves, per exemple), on
centralitza informació i tràmits freqüents.

●

Guia d'entitats i serveis: manteniment i actualització de la guia d’entitats i serveis presents
al barri. Aquesta guia és consultable a través de la pàgina web del PDC.

Valoració tècnica
La població del barri està acostumada a disposar del projecte dedicat a Punt d'Atenció Veïnal, on
acudeixen per resoldre dubtes de tota mena. D’aquesta manera a partir del Centre de Recursos es
posen esforços per intentar fer arribar a la població la informació més rellevant, així com on s'han
de dirigir respecte els dubtes més freqüents.
Aquest projecte és valorat de forma satisfactòria ja que considerem que el Centre de Recursos
que s'ofereix representa d'una gran ajuda per la entitats, les persones interessades en economia

social, així com pel conjunt de la ciutadania. En el mateix sentit, es configura la Guia d'entitats i
serveis publicada, que permet a la ciutadania conèixer la seva existència i les activitats que
desenvolupen, així com les seves dades de contacte de forma pràctica. La publicació d'aquestes
dues eines (el centre de recursos i la guia d'entitats) ha contribuït a augmentar la informació
bàsica que disposa la ciutadania.
D'altra banda, gràcies a la renovació dels espais de difusió i comunicació que s'han generat
(revista, web i xarxes socials) s'aconsegueix arribar a la pràctica totalitat del veïnat del barri, peça
clau per intentar captar el màxim de participants en els projectes que es generen.

10.AVALUACIÓ I SEGUIMENT
Metodologia i eines valoratives a utilitzar per l’avaluació
Els mecanismes de seguiment i avaluació són implícits a la metodologia emprada. Durant tot el
procés es convocarà espais de trobada i coordinació per portar a terme les diverses accions del
projecte. A tal efecte, de forma general i també en algunes activitats concretes es convocarà la
Taula d'Entitats i Serveis del barri i en altres ocasions es convocarà comissions sectorials (per
exemple la comissió de joves o la xarxa d'agents de custòdia de la riera vertebrats en el Xup Riera
Viva). Així doncs, aquests espais de trobada es reuniran de forma periòdica i duran a terme
l'avaluació i el seguiment del present projecte. Aquesta tasca es recollirà en unes fitxes de
seguiment i en el cas de delectar-se la necessitat d'alguna mesura correctora es dissenyarà en el
si dels propis espais de trobada i coordinació.
En funció dels objectius específics, impacte i resultats
Indicadors d’impacte i resultats:
 Nombre d'activitats realitzades.
 Nombre i grau de participació veïnal.
 Nombre i grau d'implicació al projecte per part de les entitats i serveis del barri.
 Nombre i grau de participació i implicació dels col·lectius de risc en les activitats
comunitàries.
 Valoració de les dinàmiques establertes i rols dels participants.
 Grau de disminució de famílies en situació econòmica vulnerable.
11.METODOLOGIA A APLICAR
La metodologia emprada es basa en la IAP (Investigació- Acció- Participativa). Es busca que tant la
diagnosi com l'acció vingui participada pel màxim de representació de la diversitat del barri, i en
tot cas, totes les persones que vulguin participar i fer coses al i pel barri.
La IAP és alhora una metodologia d’investigació i un procés d’intervenció i implicació social. És un
resultat en si mateix , perquè és la què permet crear idees i sinèrgies.
La IAP es basa en tres principis:

● La investigació participativa. Un dels objectius és que totes les persones involucrades en
el procés adquireixin coneixement. El saber popular, que va creixent i estructurant-se al
llarg del procés, genera nou coneixement popular. Per tant, no es pretén només conèixer
sinó també transformar.

● L’acció. És la praxis resultat de la reflexió-investigació contínua sobre la realitat abordada.
En la mesura que hi hagi més reflexió, l’eficàcia transformadora augmentarà. Per tant, cal

entendre que en el procés no només els resultats finals del pla d’acció són acció, sinó que
s’actua durant tot el procés, incidint contínuament en la realitat.

● La participació. En la metodologia emprada, tots els actors s’involucren en totes les
etapes del procés; el terme participació no es concep com a una consulta puntual o
aïllada —participació consultiva—, sinó que es concep com un procés d'intervenció en el
qual la població, a banda de ser objecte i subjecte d’estudi, és també qui implementa els
resultats i qui crea i transforma els coneixements.
Mitjançant aquesta metodologia s’analitza la realitat del barri des de l'autoreflexió i l'acció de la
pròpia població, que passa a convertir-se en subjecte i alhora en objecte de la intervenció.
Pel seu caràcter implicatiu, la IAP és també una eina de creació i dinamització de xarxes socials. I
requereix que les intervencions intensifiquin les activitats de dinamització i motivació perquè les
persones i grups participin. Però, a aquells que desitgin participar, cal donar-lis eines perquè
puguin participar (això significa adaptació d'horaris, espais i tècniques a cada realitat de grup
social), i perquè sàpiguen participar (el procés aporta eines per a millorar les aptituds i actituds
del treball en grup i en la mobilització dels recursos). Per tant la IAP esdevé també una
metodologia d'educació social i de foment de l'emprenedoria social, cultural i econòmica.
Explicació de l’estructura metodològica que es portarà a terme en la planificació, seguiment i
avaluació i qui intervindrà
En base a la metodologia basada en la IAP, tant la planificació, seguiment i avaluació del PDC serà
responsabilitat dels propis agents socials implicats en el propi PDC a partir de l’espai de trobada
i coordinació predefinit anteriorment, és a dir, al si de les “Trobades d’Entitats, Serveis i
Veïns/es”, on hi intervé el conjunt d’agents, tant públics com privats, del barri, així com aquells
veïns i veïnes interessades.
Així mateix, el present PDC també es coordinarà de forma estable i estreta amb la regidoria
responsable del propi PDC, és a dir, amb la Regidoria de Barris i Acció Comunitària de
l’Ajuntament de Manresa.
12. PLA COMUNICATIU DEL PLA
Missatge i públic al qual s’adreçarà la comunicació
La participació, implicació i la solidaritat veïnal com element transformador de la realitat del barri
i en concret de la situació en que viuen les famílies en risc d’exclusió social del propi barri.
El públic objectiu principal és el conjunt del veïnat del barri, tot i que també es vol fer extensiu al
conjunt de la població de Manresa i entorn.
Productes que s’han previst
Els productes que es preveuen seguir editant són:





Edició de la revista veïnal del Xup: “El Xup al dia!”
Edició de tríptics, fulletons, cartells, etc.
Publicació de notes de premsa als mitjans locals i comarcals (sobretot Regió7 i Nació
Digital).
Actualització constant de la pàgina web del PDC: www.pdcxupmanresa.cat , així com de
la pàgina pròpia del projecte “Xup Riera Viva”: www.xuprieraviva.cat

13.RECURSOS NECESSARIS
Humans, recursos o serveis aliens, infraestructurals i materials
Els recursos humans que es destinaran al present PDC s’estructuren bàsicament a partir d’un
tècnic comunitari de referència, en aquest cas L’Arada SCCL hi preveu designar en Ramon Fornell
i Alsina, soci treballador de la cooperativa amb àmplia experiència en desenvolupament
comunitari i que hi desenvolupa tasques al si del PDC del Xup des del maig del 2015.
Així mateix, també es preveu destinar el suport tècnic del conjunt de l’equip de L’Arada SCCL, per
exemple de na Montserrat Codina Pich, experta en disseny i comunicació, i de Bernat Marquilles
Holgado, expert en desenvolupament comunitari, ambdós socis treballadors de la cooperativa.
Finalment, també es reveu seguir comptant amb el suport extern de professionals autònoms
experts en desenvolupament comunitari, per exemple de na Rosa Garcia Mendoza, amb més de
deu anys d’experiència en el PDC del barri del Xup.
Així mateix també es compta amb un seguit d’espais disponibles per desenvolupar les activitats i
accions del PDC, tant fora del barri, com ara la seu de la pròpia empresa per desenvolupar-hi
treballs tècnics, ubicada al carrer Carrasco i Formiguera, número 29, de Manresa. En aquest espai
L’Arada SCCL disposa d’un ampli equipament tècnic i informàtic, com per exemple impressores,
fotocopiadores, escàners, projectors, càmeres de vídeo, portàtils, etc. que s’utilitzen
habitualment al barri del Xup.
Així mateix, es compta també amb diversos espais físics ubicats al propi barri, com ara el local de
l’Associació de Veïns o el Casal Cívic del Xup, on desenvolupar xerrades, cursos, tallers, etc.
Finalment respecte els recursos materials necessaris, a banda dels recursos informàtics descrits
anteriorment, també es preveu utilitzar el divers material d’oficina que disposa L’Arada SCCL com
per exemple pissarres, paperògrafs, etc.
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DENOMINACIÓ: Programa de Desenvolupament Comunitari del barri de la Balconada.
NOM DE L’ENS LOCAL: Ajuntament de Manresa
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MUNICIPI: MANRESA
COMARCA: BAGES
ADREÇA: Grup d’Habitatges de La Balconada
E mail PDC: pdcbalconada@larada.coop
ANY D’INICI: 2000
DARRERA REVISIÓ: 2018
2.ÀMBIT TERRITORIAL DEL PLA
Descripció del barri
El barri “La Balconada” es construeix al voltant del 1978 per part del “Instituto Nacional de
Vivenda”, l’objectiu de la creació d’aquest grup de vivendes va ser el de satisfer necessitats
d'habitatge de caràcter social. L’adjudicació de la gran majoria de les 465 vivendes va ser a
famílies que ja residien a altres barris de Manresa, principalment del districte V, II i III. La resta de
famílies provenien bàsicament de localitats pròximes a Manresa. Posteriorment, els anys 1986 i
1991 es va ampliar el barri amb la construcció d’un total de 341 vivendes més, el que es coneix
popularment com “La Balconada Nova”. En total, hi viuen 1236 persones el 2017 segons el padró.
La població del barri ha anat minvant des del 2002 fins l’actualitat, principalment degut a un
descens de la població més jove, situada entre els 0 i els 24 anys. De fet, la pèrdua de població
des del 2002 es quantifica en gairebé 400 persones, el que significa un descens del 15% de la
població.
Per tant, al barri s’aprecia un cert envelliment de la població que probablement està associat amb
l’adjudicació de vivendes a persones d’una mateixa edat i on no hi ha una elevada mobilitat de
veïns relacionada amb que els habitatges són majoritàriament de protecció oficial i de compra.
Així doncs, la mitjana d'edat del barri es situa en 43,5 anys, lleugerament superior a la mitja
d'edat de la ciutat, situada en 42,1 anys.
Pel que fa a la població immigrada (procedent de fora de la UE), el barri de la Balconada és, a
banda de Cal Gravat, el barri que acull menys població nouvinguda. Balconada, el segon barri amb
menor pes migratori a la ciutat, amb el 7,23% d’immigració , en lleguer augment. El total de
població del barri augmenta en +22 p, centrat en la primera meitat de l’any 2017. Aquesta
població nouvinguda prové principalment del Marroc (gairebé el 45% de la població immigrada
del barri).

El barri no disposa de Casal, Centre Cívic, ni espai per joves. Contemplant la quantitat de gent que
hi viu, això és un factor clau en el distanciament i cohesió social del barri, que ha anat
desapareixent des dels anys 90. Són només 4 entitats claus que mantenen l’activitat social i
cultural al barri (Associació de Veïns, Associació de la Gent Gran, Associació de Dones, i la Unió
Esportiva).
Per altra banda, el barri presenta un elevat índex de població aturada i un nivell de formació
considerablement baix, així mateix, el nombre de famílies que subsisteixen a base de pensions o
subsidis és també significatiu. Des de l’esclat de la darrera crisi econòmica, cada cop més famílies
del barri presenten dificultats per arribar a final de mes o fins i tot son embargades o
desnonades. En general doncs, des de l’inici de la crisi, el barri a entrat en una recessió a nivell de
benestar social, fet que es visualitza en la concentració de membres d’una mateixa família en un
sol habitatge i/o subsistint, famílies senceres, amb rendes molt baixes.
3.BREU DESCRIPCIÓ DEL PLA
El Pla de Desenvolupament Comunitari del Barri de la Balconada, es va començar a gestionar per
part de l’Ajuntament de Manresa al setembre de 2014. Anteriorment aquest Pla havia estat
gestionat per la FAVIBC.
Des del setembre de 2014 fins l’actualitat, l’empresa responsable d’executar el present Pla
Comunitari ha estat L’Arada Creativitat Social SCCL.
Des de llavors, l’estratègia seguida al Pla s’ha caracteritzat en:
● Dotar de continuïtat aquelles activitats i projectes d’interès desenvolupats en etapes
anteriors.
● Treballar de manera participativa, reconeixent i diagnosticant l'estat del barri en clau
transversal i intergeneracional, i proposar línies de treball per donar resposta als reptes
que presenten.
● Impulsar noves línies de treball comunitari al barri.
● Potenciar el treball en el suport a entitats i en activitats d’apoderament i activació de la
implicació ciutadana.
● Prioritzar el treball de promoció i enfortiment de la xarxa entre entitats, serveis i veïns/es
interessats/des del barri.
● Promoció ocupacional en l’economia social i el suport e a les iniciatives de dinamització
juvenil al barri, especialment en l’articulació d’espais de suport i acompanyament als
adolescents.

4.POBLACIÓ D’INTERVENCIÓ
Destinataris, descripció de la comunitat i dels col·lectius als què va adreçat el pla
El present projecte es dirigeix al conjunt de veïns i veïnes del barri, sens menystenir el foment de
la relació del barri amb el conjunt de veïnat de la ciutat de Manresa.
El present PDC, s’adreça al conjunt de la població, i de forma específica als següents col·lectius:
infants, joves, persones grans, població nouvinguda, dones, persones aturades o en situació de
precarietat laboral, així com al conjunt per persones i famílies en situació de risc d’exclusió social.

Segons dades demogràfiques del barri, a partir del padró d’habitants a juny de 2017, el nombre
total d’habitants del barri és de 1977 persones. D'aquest total, el 30% és d'origen d'altres
comunitats autònomes de l'Estat espanyol, i tan sòls un 7,23% és d'orígen estranger.
Cal tenir en compte el creixement del nombre i la importància de les persones grans soles a nivell
de la població total de Manresa, i especialment en barris envellits com són el Xup i la Balconada.
Cal tenir present que, la comarca del Bages té un índex d'envelliment del 19,5% (persones de més
de 65 anys) mentre que la mitjana catalana és del 18,5%. Manresa està en un 19,8 % superant
lleugerament l'index de la comarca.
Les persones grans que viuen soles són majoritàriament dones, les quals presenten un major risc
d’exclusió social.
Els canvis de les dinàmiques de les relacions en el si de la família i en l'entorn veïnal
modifiquen el sistema tradicional de seguiment i de cura de les persones grans que volen
romandre al barri en el que han viscut tota la vida. Per tot això, la gent més gran és un dels
col·lectius prioritaris amb qui treballar.
El col·lectiu dels joves també es troba especialment desemparat d'activitats i serveis dirigits a ells,
a part de la Unió Esportiva i classes de dança i sevillanes que es donen des del Nord de la Dona.
També cal parlar de dimensions transversals entre els col·lectius com és la manca de participació
ciutadana i la debilitació dels víncles de suport, cohesió social i treball en xarxa. Aquesta és una
realitat que cada dia es fa més palesa, en comparació amb una ciutadania organitzada de finals
de segle XX. Per aquesta raó, pertoca abordar el treball amb tot tipus de col·lectius i edats, també
amb l'objectiu de fomentar el contacte entre ells.
A nivell transversal, la desocupació també recull col·lectius de diferents edats, però sobretot joves
i persones entre 45 i 65 anys (especialment migrants). Cal incloure també el, tot i minoritari, grup
d'orígen migrant, també en clau dels forts perjudicis que existeixen al barri. I tot i no habitar-hi,
és un col·lectiu molt present al centre escolar del barri, així com a serveis com el Centre Oberta La
Xalesta.

Participants
En base a dades de la memòria del PDC de la Balconada de l’any 2017, es calcula que
aproximadament 538 veïns i veïnes del barri varen participar d’algun projecte o activitat del PDC.
La seva distribució fou la següent:
Per gènere:
 Homes: 225
 Dones: 313
Per edat:
 0-16 anys: 94
 17-25 anys: 47

 26-65 anys: 250
 + 65 anys: 147

Per procedència:

 Nascuts Catalunya: 298
 Comunitaris: 197

 Extra Comunitaris: 43
Així mateix, es preveu seguir desenvolupant accions i projectes al barri dirigits a aquests grups de
població, amb la voluntat que el nombre de participants tendeixi a augmentar any rere any.
5. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
Estratègia participativa d’agents diversos en el procés del pla
El projecte s’estructura a partir de les “Trobades d’Entitats, Serveis i Veïns/es” del barri, amb la
participació de tots aquells agents i veïns interessats, on de forma periòdica (habitualment de
forma bimensual), es desenvolupa una diagnosi continuada de la situació del barri, s’avaluen els
projectes i activitats que es porten a terme i es decideix, de forma col·lectiva, les línies d’actuació
estratègiques a nivell de barri. Aquestes trobades, en clau de coordinació general entre entitats,
serveis i veïnat es complementen amb trobades per temàtiques o col·lectius específics (on tant
sovint es repeteixen molts dels qui venen en les trobades generals). A més, es manté
paral·lelament i de manera constant comunicacions bilaterals o en petits grups, segons les
iniciatives i les voluntats d’implicar-s’hi.
En aquest sentit, en concret, participen d’aquest espai de coordinació:
El conjunt d’entitats del barri:
1

EL NORD de la DONA

2

GU GU ESPLAI (o el col·lectiu informal que l'ha vingut formant)

3

ASSOCIACIÓ de GENT GRAN de la Balconada

4

ASSOCIACIÓ de Veïns de la BALCONADA

5

UNIÓ ESPORTIVA BALCONADA

6

UNIÓ CICLISTA LA BALCONADA

7

CLUB PETANCA LA BALCONADA

8

ASSOCIACIÓ BONSAI NATURA

9

MOSAIC (Club Social)

10

AMPA SERRA i HUNTER

El conjunt de serveis del barri:

1

PUNT ÒMNIA

2

LUDOTECA la BALCONADA

3

BIBLIOTECA VEÏNAL la Balconada

4

CENTRE OBERT XALESTA

5

ESCOLA SERRA i HUNTER. La Directora.

6

FUNDACIÓ AMPANS - Llar Residència

7

AREA BÀSICA de SALUT SAGRADA FAMÍLIA
Treballadora Social del CAP Sagrada Família, i coordinació amb la junta del centre.

8

PARROQUIA STA MARIA de MONTSERRAT

9

DEPARTAMENTS i SERVEIS DE L'AJUNTAMENT de MANRESA (Regidories de
BARRIS, JOVENTUT, PARTICIPACIÓ, IMMIGRACIÓ, GENT GRAN, EBAS Llevant,
Enllaç- Servei de Mediació, projecte Entretothom, etc.)

10

ESCOLA BRESSOL LA LLUNA

11

“LA CULLA”, CAMP D'APRENENTATGE DEL BAGES

12

LA BALCONADA EDUCATIVA

13

Serveis Socials de l’Ajuntament (principalment els EBAS)

Així mateix també hi participen altres col·lectius sense personalitat jurídica pròpia (dels quals cal
destacar el grup de joves que es dinamitza entre el PDC i el Punt Òmnia), entitats privades de
propietaris (les Comunitats de Propietaris de cadascun dels blocs del barri) i altres serveis i
entitats manresanes no estrictament del barri de la Balconada, com per exemple El Parc de la
Sèquia a través de La Culla.
Espais de coordinació dins del PDC: comissions, taules, grups de treball
En un segon nivell, i de caire més operatiu, les línies d’actuació estratègiques son desenvolupades
a partir del treball en diferents comissions o grups de treball (formats per veïns/es del barri – sent
per tant objectes i subjectes de la intervenció-). Aquestes es troben regularment, i principalment
segons les necessitats de les activitats i projectes a desplegar. En aquest sentit, es poden
identificar les següents comissions (cadascuna d’elles amb la seva pròpia dinàmica i intensitat):
●
●
●
●
●

Comissió de Joves.
Comissió d'infants.
Comissió per la Gent Gran (formada majoritàriament per gent gran però no només).
Comissió de foment de la ocupació.
Comissió del projecte “Propers”, de detecció de la gent gran sola.

6.ÀMBITS D’INTERVENCIÓ
1
2
3
4
5
6

Entitats, col·lectius i cohesió social
Ocupació i emprenedoria
Difusió
Gent Gran
Joves
Infants

7.OBJECTIUS GENERALS
●

Crear estratègies i mecanismes per tal de detectar les necessitats que te el barri, i
dissenyar i prioritzar projectes d'intervenció comunitària participatius.

·

Dinamització associativa i promoció del treball en xarxa per a impulsar activitats i
coordinar projectes al barri entre entitats, serveis i persones del barri.

·

Empoderament personal de persones que volen tirar endavant activitats de benefici
col·lectiu o comunitari al barri.

·

Empoderament de persones en situacions de risc d'exclusió social.

·

Donar suport i acompanyament a membres d'entitats per la seva promoció i
empoderament, especialment les entitats que promouen la dinamització social i
comunitària .

·

Mediació entre entitats, i en el sí d'entitats amb qui construïm projectes comunitaris
pel barri.

·

Dinamització d'activitats d'interès pel barri.

·

Esdevenir un referent al barri on qui vulgui fer coses pel barri hi trobi un recolzament
per poder-les impulsar de manera participativa.

·

Esdevenir un centre de recursos a nivell associatiu, del ciutadà (per a derivacions), i a
nivell d'economia social.

·
·
·

Donar suport a les activitats més destacades a nivell comunitari.
Acompanyar associacions del barri en el seu bon funcionament, a nivell d'assessoria i
formació.
Facilitar els diagnosis conjunts del barri i de propostes d'accions comunitàries.

8.OBJECTIUS ESPECÍFICS I ACCIONS PER CADA OBJECTIU ESPECÍFIC
Eixos de treball
1

Entitats i
col·lectius, i
cohesió social

Objectius
- Facilitar la trobada, coneixença i treball en xarxa de les
entitats i serveis del barri.
- Facilitar eines i formació per a que les entitats puguin
treballar més ben organitzades. (assessorament en el disseny
i desplegament de projectes, en la gestió interna de l'entitat,

Accions
Suport al teixit
associatiu, i
mobilització d'una
xarxa d'acció
comunitaria veïnal

la comptabilitat, l'accés i mobilització de recursos,
subvencions i el foment de la participació, així com d'eines
de comunicació, i la planificació estratègica de l'entitat, i la
mediació de conflictes).

(inclou servei
d'informació veïnal)

- Promoure activitats al barri per la cohesió social, la xarxa
veïnal i entre entitats, i el foment de valors cívics i
democràtics de participació i promoció conjunta.
2

Ocupació i
emprenedoria

- Facilitar l’accés al mon laboral dels col·lectius vulnerables en Foment de l’Economia
risc d’exclusió social.
Social, l’emprenedoria i
l’autoocupació
- Donar a conèixer noves maneres d’accés a l’ocupació i
d’organització empresarial

3

Difusió

- Donar a conèixer les activitats del PDC i de les entitats del InfoBalco, La revista del
barri
barri
- Donar a conèixer recursos d'interès.
- Fomentar el debat i l'opinió pública, posant llum a
temàtiques candents al barri.
- Donar suport a les entitats en comunicar-se.

4

Gent Gran

- Creació d'una xarxa de detecció i cura de la gent gran sola
del barri
- Millorar la qualitat de vida de la gent gran del barri.
- Reduir la solitud i el risc d’aïllament i d’exclusió social.
- Sensibilitzar i implicar la comunitat, teixint xarxes de
solidaritat i suport mutu

Centre de Recursos i
Guia d’Entitats i Serveis

Suport formatiu,
assessor i tècnic
específic a les entitats

Organització d'una
xarxa de suport
comunitari
(Projecte Propers)

5

Joves

-Promoure activitats per al jovent, el seu empoderament i la
seva implicació amb el teixit associatiu del barri.

Dinamització de Joves

6

Infants

-Promoure activitats pels infants, la incorporació de la
perspectiva infantil en les activitats al barri, i la vinculació
entre entitats i serveis per infants.

Dinamització d'Infants

9.ACCIONS PREVISTES

Eix 1 Entitats, Col·lectius i cohesió social. Suport al teixit associatiu i veïnal

Col·lectiu Destinatari:
Entitats sense afany de lucre i grups o col·lectius informals que treballen al barri, així com les
comunitats de veïns, i en general a la població amb ganes de fer coses al barri, i especialment pel
barri.

Entitats i serveis que hi participen
Totes les entitats i serveis llistats anteriorment, així com altres col·lectius sense personalitat jurídica
pròpia.

Objectius Generals

 Facilitar eines i formació per a que les entitats puguin treballar millor organitzades.
·
·

Assessorament en el funcionament i organització d’entitats (dinamització de reunions i del
treball en equip).
Promoure l'optimització de recursos.
Promoure el treball en xarxa entre entitats, serveis i veïns.

·

Facilitar la creació de projectes i activitats conjuntes. Suport i assessorament en el
desenvolupament de projectes i activitats al barri.

·

Oferir assessorament i suport a les entitats del barri en qüestions relacionades en la gestió i
el funcionament de l’entitat (àmbit administratiu, jurídic, econòmic, fiscal, comptable, etc.),
així com en recerca de finançament i la redacció de projectes, memòries i justificacions de
subvencions, així com en la comunicació de les activitats de l’entitat i en la captació de
participants.

·

Suport en la convivència i l’organització de les Comunitats de Veïns.

·

Promoure activitats conjuntes entre entitats, tant per promocionar-se i vincular-se més
amb la població (com la Fira d’Entitats), fins a activitats temàtiques concretes (com el Dia dels
Drets dels Infants), la Festa de la Gent Gran, la primavera d’Art BalComunitari (una trobada
d’artístes del barri prevista per la primavera 2019), etc.

·

Oferir un punt d’informació al barri per resoldre consultes i tràmits, derivant als recursos i
serveis de la ciutat pertinents (incloent, quan pertoqui, al PDC).

Descripció general
Oferir suport a les entitats i col·lectius dels barris, com agents cabdals pel desenvolupament

comunitari, encaminat a la millora de la gestió, organització, disseny de projectes i a la mobilització
de recursos (i que aquests siguin compartits). Empoderar els membres de les entitats perquè siguin
capaços cada cop de realitzar més labors tècniques de promoció del barri.
Facilitar el reconeixement i treball en xarxa, atès que sense un facilitador les entitats acostumen a
distanciar-se i a generar-se conflictes entre elles.
En aquest marc, oferir dies d’atenció directa i suport al local de l’AVV.
A més, promoure conjuntament activitats de cohesió social al barri.

Activitats previstes
· Suport al teixit associatiu: Oferir suport al conjunt del teixit associatiu, sobretot a l’AVV i les
entitats més actives al barri.

·

Suport en la cohesió entre entitats i el treball conjunt, a través de trobades
trimestrals entre entitats per reconèixer-se entre elles (que fàn, què poden oferir,
què necessiten..). Fer trobades al voltant de la tasca del PDC i les accions a
desenvolupar i desplegant-se.

·

Així mateix, trobades únicament per fixar-se en l'estat de les entitats i coordinarse. Aquestes afavoreixen la seva cohesió i treball en xarxa. I també facilita la feina al
PDC a l'hora de saber on enfocar l'ajuda per les entitats (formacions,
assessoraments, suport..).

·

Suport en la recerca i foment del voluntariat: A través de la promoció de les
activitats de les diferents entitats en les trobades d'entitats, també s'ha afavorit al
traspàs de voluntaris d'una entitat a una altra.

·

Suport i assessorament en la recerca de finançament: tramitació de subvencions
(sol·licitud, justificació etc.) Per exemple enguany s'ha donat suport a les següents
convocatòries i es pretén allargar-lo pels proper any.

·

·

Diputació de Barcelona, projecte de joventut “Joves actius de la Balco” de
l’AVV.

·

En els últims dos anys s’ha pogut prescindir de sol·lcitar la subvenció de
l’Ajuntament de Manresa per haver obtingut una subvenció plurianual del
Departament de Benestar per Associacions de Veïns (línia F1 d'acció
comunitària)

·

Agència de l'Habitatge de Catalunya, projecte per habilitar un espai pels
ciclistes, de l’AVV.

·

Projecte Propers, per constituir una xarxa de treball i suport a la gent gran
del barri per la detecció de casos de risc, des de l'Arada.

Suport i assessorament en l'organització d'activitats i projectes pel barri: Diada de

la Dona Treballadora del 8 de març sota l’impuls principal del Nord de la Dona, les
Festes de Nadal, Carnestoltes, Festes d'Estiu, Torneig de futbol 7 organitzat pel UE
Balconada i FAVIBC a les festes del Barri, Dia de l'Infant, etc.

·

·

Suport i assessorament en el funcionament i organització d’entitats, per exemple
en la dinamització de reunions i del treball en equip. En aquest aspecte convé
destacar el suport a la junta de l’AVV, i més ara que està apunt de canviar la junta de
nou. Per altra banda també convé destacar la gestió de la demanda històrica d'un
local per part de la Unió ciclista, i que sembla finalment amb la nova junta podrem
trobat la solució habilitant un espai usat fins ara com a magatzem i pel Halloween.

·

Suport en l'acompanyament i formació dels rols clau de la secretària, el tresorer, i
assessorament continuat a la presidència de l'Associació de Veïns de la Balconada.

·

Gestió de conflictes entre membres de la junta de l'Associació de Veïns. Per altra
banda, junt amb el Punt Omnia es facilita la mediació entre la junta de l'Avv i el Casal
de Gent Gran, dos grans exponents d'activitats de dinamització al barri, i les quals
han estat ben renyides.

Foment del treball en xarxa i d’espais de trobada: Sota l’impuls del PDC es realitzen de
forma periòdica trobades del propi PDC, sota el format de “Trobada d’Entitats, Serveis i
Veïns/es” del barri, on es realitza una diagnosi continuada de la situació del barri, s’avaluen
els projectes i activitats que es porten a terme i es decideix, de forma col·lectiva, les línies
d’actuació estratègiques a nivell de barri.
Organització de les “Festes del Barri”, la Fira d’Entitats o la Diada dels drets dels infants, les
quals compten amb la participació de la majoria d’entitats del barri, i la previsió de
l’organització d’una festa de primavera al voltant de les habilitats i dots artístics de la gent
del barri.
·

Organització conjunta de la Fira d’Entitats i Serveis de la Balconada.

·

Suport i assessorament en l'organització d'activitats i projectes pel barri:
Gràcies al treball generat a partir de l’espai de trobada propiciat en les Trobades
d’Entitats i serveis també es genera una dinàmica de treball conjunt en l’organització de
diverses activitats a niell de barri. Es preveuen les següents activitats: Diada de la Dona
Treballadora del 8 de març sota l’impuls principal del Nord de la Dona, les Festes de
Nadal, Carnestoltes, Festes d'Estiu, un torneig de futbol a les festes del barri organitzat
pel UE Balconada i FAVIBC, la Castanyada i el Passatge del Terror, sota l’impuls d’Asylum
Balconada, la difusió al barri de les Sessions de formació DEA (desfibril·ladors), etc.

·

Suport a les Comunitats de Veïns: A través del la coordinació del projecte d’intermediació
municipal “Enllaç”, a banda de comunicar mútuament situacions on convé desenvolupar la
mediació per afrontar la resolució de conflictes veïnals, organitzar, conjuntament amb l’AVV,
xerrades per fomentar una adequada organització de les comunitats de veïns, millorar el seu
funcionament i facilitar la resolució de problemàtiques presents a les comunitats (pisos
buits, impagaments, etc.). Enguany s'ha vinculat amb el projecte Propers, de suport
comunitari a la gent gran que viu sola.

·

Reunions de coordinació amb els serveis presents al barri: Organitzar diverses reunions de
coordinació amb diferents serveis que actuen al barri, sobretot amb l’EBAS Llevant, per
realitzar un seguiment adequat de les problemàtiques socials presents al barri.

●

Organització de xerrades i tallers informatius per tal de oferir resposta a diverses demandes
d’informació de col·lectius concrets o tenint en compte circumstàncies especifiques que
estan condicionant la convivència o el benestar de diversos veïns.

●

Desenvolupar un projecte de foment del civisme al barri. Entre el conjunt d’accions a
desenvolupar es preveu crear un projecte específic dedicat a la realització de murals
pictòrics veïnals i participatius per enbellir espais del barri degradats i dedicar els murals a
temàtiques que promoguin valors cívics.

●

Facilitar l’acció de recerca i mobilització de recursos per desplegar activitats formatives i
artístiques que fomentin la trobada entre veïns, i treballar des de l’art la reflexió individual i
col·lectiva del barri.

●

Acompanyar per tornar a crear el grup de treball en memòria oral del barri, per difondre un
relat positiu del barri, un diàleg entre un passat plè d’acció ciutadana i empoderadora, i
vincular-lo amb les activitats i les entitats que avui també es mouen pel barri. D’aquesta
manera, fomentar el reconexiement associatiu i cultural del barri i fomentar la cohesió
social. Es concretaria en la documentació de fotografies antigues, entrevistes a persones
clau, i edició d’un petit audiovisual.

Eix 2 Ocupació i emprenedoria. Foment de l’economia social, l’emprenedoria i l’autocupació

Col·lectiu Destinatari:
Al conjunt del veïnat però amb especial atenció a les dones, joves i aturats de llarga durada.

Entitats i serveis que hi participen

·

Xarxa d’Entitats i Serveis de la Balconada. Especialment l’AVV i el Punt Òmnia.

·

Serveis i projectes de l’Ajuntament de Manresa: EBAS Llevant, CIO, CEDEM, etc.

·

Serveis i entitats de la ciutat: SOC, EcoXarxa, Oficina Jove del Bages, etc.

·

Cooperatives i entitats d’Economia Social: XarxaCoop, Coop57, etc.

Objectius Generals

·

Facilitar l’accés al mon laboral dels col·lectius vulnerables en risc d’exclusió social.

·

Donar a conèixer noves maneres d’accés a l’ocupació i d’organització empresarial .

·

Foment dels valors i pràctiques ètiques de l’Economia Social, i l'EcoXarxa del Bages.

·

Investigar sobre nous sectors potencials d’ocupabilitat.

·

Oferir recursos en la recerca de feina i l’accés a formació ocupacional.

Descripció general

La situació de severa crisi econòmica dels últims anys ha tingut un important impacte entre les
classes populars dels barris, ja de per si en una situació de precarietat social i econòmica constant.
Aquest impacte no només es visualitza en una manca d'oportunitats laborals i en un increment de la
taxa de desocupació, sinó que també en un empitjorament de les condicions de vida pel que fa a la
cobertura de les seves necessitats bàsiques.
Davant d’això, s'interpreta que la construcció de teixit comunitari entès com una estructura de
suport mutu és de forma inequívoca una eina adequada per pal·liar el greu impacte de l'actual crisi
econòmica.
En aquest marc, entenem que l'economia social ofereix un entorn organitzatiu i de xarxes de suport
que augmenten tan la viabilitat com la resiliència social de petits projectes ocupacionals i
empresarials. Els quals a més a més, com a projectes sostenibles i responsables socialment aporten
un important retorn social al seu entorn.
Aquesta acció per tant, s’estructura en el foment de l’emprenedoria, l’autoocupació i l’accés al món
laboral en general, posant en valor els valors i les pràctiques ètiques de l’economia social.

Activitats previstes
Consolidació del Servei d’Orientació Sociolaboral
Oferir aquest servei específic d’atenció veïnal dedicat a l’assessorament laboral, tant en orientació,
recerca de feina com en formació ocupacional. Des de l’atenció als veïns des de la proximitat
s’assessora als veïns (es deriva cap a altres serveis, si s’escau) i alhora permet la identificació de

problemàtiques i interessos que puguin conduir a la realització d’altres projectes relacionats
adaptats a aquests interessos i a la realitat social del barri. Des d'aquest espai es fa especial ènfasi en
explicar l'Economia Social i per altra banda la xarxa de moneda social EcoXarxa, com a eina
complementaria a l'accés al món laboral i al reforç del teixit productiu local.
Oferir suport en la recerca de feina a través de portals d’internet i les xarxes socials, aprenentatge en
l’elaboració del currículum, la carta de presentació, etc. Així mateix, amb coordinació amb altres
serveis de la ciutat, com per exemple el CIOl, s’ha ofert informació actualitzada en ofertes de feina,
plans d’ocupació o cursos de formació que es realitzen a la ciutat o comarca.
Així mateix també realitzar derivacions al Centre de Normalització Lingüística de Manresa per tal
d'afavorir l'aprenentatge del Català i la possibilitat de trobar feina.
Aquest servei s’ofereix de forma coordinada entre el Punt Òmnia, el PDC i l’AVV, tots els dimecres al
matí a la seu de l’AVV, i convenint altres moments segons el públic.

Jornades i trobades de seguiment a persones interessades en l’emprenedoria, l’autocupació i
l’economia social
Oferir assessorament i suport en la recerca de feina de forma grupal, fomentar per una banda
l’apoderament emocional i per l’altra oferir ormació en Economia Social, així com socialitzar el
coneixement envers models organitzatius, potencialitats d’ocupació i els valors de les empreses
d’economia social, com a empreses sostenibles, responsables socialment i amb un important retorn
social al seu entorn.
Es vol arribar a generar una massa crítica al voltant de l’Economia Social per generar trobades i grups
de treball pròpis.
Foment de l’Ecoxarxa del Bages “A bona hora” al barri
En coordinació amb l’Ecoxarxa del Bages “ A bona hora” ( https://abonahora.wordpress.com/)
realitzar una campanya comunicativa al barri per promoure la participació del veïnat en aquesta
xarxa oberta de persones, comerços, petites empreses i associacions de la comarca que oferten i
intercanvien serveis i productes a través d’una moneda social.
Es vol arribar a generar una massa crítica al voltant de l’Ecoxarxa i l’intercanvi de treball per hores,
per generar trobades i grups de treball pròpis.

Eix 3.1 Difusió. “Infobalco”, la revista del barri

Col·lectiu Destinatari:
Al conjunt del veïnat.

Entitats i serveis que hi participen
El conjunt d’entitats, serveis i col·lectius del barri.

Objectius Generals

·

Donar a conèixer al conjunt del veïnat els projectes i activitats que impulsa el PDC, així com
el teixit social, cultural i associatiu del barri.

·

Dotar de visibilitat allò que es fa (i passa) al barri.

·

Crear xarxes noves i treball conjunt entre entitats, serveis i veïns.

·

Suport a les entitats en la difusió de les seves activitats i els seus objectius.

Descripció general

Publicació de la revista veïnal que edita conjuntament el PDC i l'AVV amb la participació del conjunt
d’entitats, serveis i veïns del barri, a partir del debat i repartiment de tasques (redacció, revisió,
edició, maquetació, impressió, difusió i repartiment) al si de les Trobades del Pla Comunitari.

La tirada de la revista és de prop d’un miler d’exemplars per número, que es distribueixen a la
totalitat de llars, equipaments i comerços del barri.

Activitats previstes

Renovar la revista amb el canvi de junta de l'AVV. Involucrar més a les entitats i serveis del barri, i
treure a la llum temes candents del barri.
Les tasques seran:

·

Debat al si de la Taula d’Entitats, serveis i veïns del barri dels continguts a publicar, fet
que permet la participació del conjunt d’agents del barri en el disseny de la revista.

·

Repartició de tasques entre entitats, serveis i veïns/es i suport a l'hora de desenvoluparles.

·
·
·

Recerca de finançament a través dels comerços i les petites empreses del barri.
Redacció, revisió, edició, maquetació, impressió i repartiment de la revista als comerços,
equipaments i llars del barri.
Difusió de la revista on-line (pàgines web, xarxes socials i correus electrònics).

Eix 3.2 Difusió. Centre de recursos i guia d’entitats i serveis

Col·lectiu Destinatari:
Al conjunt del veïnat.

Entitats i serveis que hi participen
El conjunt d’entitats, serveis i col·lectius del barri.

Objectius Generals

·

Promoure el coneixement dels serveis i recursos per part del conjunt del veïnat.

·
·

Empoderar a persones i entitats, facilitant la seva autonomia i autogestió.
Difondre els projectes i activitats que es realitzen al barri, tant del PDC, com del teixit
associatiu, com dels serveis presents.

Descripció general

Elaboració d'eines de difusió dels recursos del barri, ciutat i territori, tant per a la ciutadania, com
per a les associacions, i persones interessades en l'economia social. I al mateix temps, que aquestes
eines de difusió també donin a conèixer els projectes i activitats del barri.

Activitats realitzades

Edició i publicació de la contra de l'Infobalco amb l'agenda d'activitats del barri, i l'interior amb
artícles i memòries d'activitats periòdiques.

Espai web del PDC: http://www.pdcbalconadamanresa.cat
On a banda de comunicar les activitats i l'actualitat del propi PDC, conté un apartat específic dedicat
a un Centre de Recursos actualitzat sobre Economia Social, Associacionisme i Recursos per la
Ciutadania (amb diferents apartats específics per dones, gent gran i joves, per exemple), on
centralitza informació i tràmits freqüents.
Així mateix, el PDC també ha de gestionar un perfil propi a la xarxa social “facebook”:
https://www.facebook.com/pdcbalconada/ , amb gairebé mig miler de seguidors, mitjà pel qual es
contribueix a donar a conèixer els projectes i activitats del PDC, així com informacions d'interès pel
veïnat.

Guia d'entitats i serveis
Mirar d'actualitzar i portar al dia la informació sobre la totalitat d'entitats i serveis presents al barri,
fet que ha de permtre la generació d'una guia per donar a conèixer-les. Aquesta guia es publica en el
els números de la revista del barri i també es consultable a través de la pàgina web del PDC.

Així mateix, a través dels espais de trobada que es generen i amb les aportacions de les pròpies
entitats també elaborar un Calendari d'actes previstos al barri al llarg de l’any que es treballa
internament entre les entitats.

Eix 4 Suport a la gent gran. Projecte Propers
Col·lectiu destinatari :
La gent gran del barri, sobretot aquelles persones grans en situació de soledat, objectiva o
subjectiva (sentiment), que els porta en una situació de risc d’aïllament social i progressiu
deteriorament del seu estat de salut.
En concret, el públic destinatari preferent són les persones grans que viuen soles (majors de 75
anys) o amb altres persones grans (majors de 65 anys) o amb necessitats de suport.
Entitats i serveis que hi participen:
Entitats
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS del XUP, Casal de la Gent Gran, la Parròquia, el Punt Òmnia, i comerços del
barri com la farmàcia i els forns.
Serveis
EBAS Llevant
CAP Sagrada Família

Objectius generals

Millorar la qualitat de vida de la gent gran del barri.

Reduir la solitud i el risc d’aïllament i d’exclusió social.

Sensibilitzar i implicar la comunitat, teixint xarxes de solidaritat i suport mutu.

Crear una xarxa de suport comunitari i detecció de casos de risc de gent gran sola.

Crear una comissió de gent gran per l'anàlisi i intervenció col·lectiva per la millora de la
situació de la gent gran del barri.

Activitats previstes
Mantenir les trobades al voltant de la temàtica de la gent gran. Aquestes no només són per
valorar l’avenç del projecte Propers i desplegar-ne activitats segons les voluntats diverses de
participar-hi dels assistents, sinó sobre el conjunt de la situació de la gent gran al barri, i el conjunt
d’acitvitats possibles que pot interessar desplegar. Funciona a mode d’espai de treball en xarxa,
coordinació i coneixement mutu, obert a tots aquells veïns, entitats i serveis interessades en la
millora la qualitat de vida de la gent gran del barri. Des d’aquesta comissió es treballarà
conjuntament per a la prevenció i suport a la gent gran del barri, sobretot però no únicament

d’aquelles persones grans en situació de soledat, objectiva o subjectiva (sentiment), que els porta
en una situació de risc d’aïllament social i progressiu deteriorament del seu estat de salut.
D’aquesta manera, des d’aquesta comissió portar a terme un anàlisi de la situació de la gent gran
del barri i marcar línies de treball, posant l'èmfasi i atenció inicial en la gent gran sola i la prevenció
del sobre-envelliment. Això inclou, la potenciació de xarxes de solidaritat i suport mutu, la
participació de la gent gran en la vida social del barri, la sensibilització del conjunt del veïnat sobre
les necessitats de la gent gran, i la creació de projectes comunitaris que contribueixin a la millora
de la qualitat de vida de la gent gran del barri.
Realitzar entre 4 i 6 trobades a l’any, segons la necessitat.
Projecte Propers: projecte centrat en la detecció de situacions de risc que poden patir les
persones grans que viuen soles. Aquest projecte s'inspira en el projecte Radars impulsat per Creu
Roja i l'Ajuntament de Barcelona.
El projecte opta a co-finançar-se en part a través de l'Arada Creativitat Social (entitat sense afany
de lucre, que pot accedir a finançament de la Generalitat).Aquest 2017 s’ha desplegat sobretot en
clau sobretot de negociació prèvia entre tots els agents i creació de la xarxa que ha de sostenir el
voluntariat, així com la cerca dels primers voluntaris.
Propers vol esdevenir una xarxa al barri de la Balconada per la detecció de persones grans que
viuen soles (majors de 75 anys) o amb altres persones grans (majors de 65 anys). Els objectius
principals són, per una banda, entre tot el barri detectar casos que necessitin intervenció social i
sanitària no detectats, i per una altra prevenir i detectar casos d'envelliment que poden dur a risc
d'exclusió social i de la salut de la persona.
El projecte, promogut per l’Associació de Veïns del Xup i el Pla de Desenvolupament Comunitari del
Xup (PDC), es vol organitzar en xarxa, coordinat entre veïnat, les entitats i comerços del barri, i
Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa.
Construirem un circuit de detecció de gent gran, i seguiment de la seva situació, tant per prevenir
mals majors, com per vincular-los més amb les activitats i comunitat del barri i la ciutat. Des del
grup motor de persones i agents interessats en el projecte poden sorgir reflexions i iniciatives
variades per la gent gran, així com per les famílies. La implicació de qui estigui interessat en el
projecte pot ser tan variada com ganes i temps tingui aquesta persona de participar.
El projecte es vehicula a través de:

Punts Propers: equipaments del barri (l’Ambulatori, el Casal, el local de l’AVV, etc.) i
comerços (el supermercat, la farmàcia, els bars, etc.), que es poden implicar en informar de casos
en què es detecten canvis que poden generar riscos i situacions de vulnerabilitat de gent gran.

Veïns Proper: poden implicar-se de diferents maneres, des de participar en el grup de
treball aportant idees i ajudant a acurar l'anàlisi de la realitat al barri, ajudar a organitzar alguna
xerrada, a fer alguna trucada a alguna persona gran per saber com està, fins a visitar els blocs per
detectar casos de persones grans que viuen soles i informar de situacions de canvis en la
vulnerabilitat de gent gran.
Destacar també que actualment s’està treballant en l’elaboració d’un dossier amb tota la
informació del projecte: criteris i indicadors de risc clars i concrets, protocol a seguir i també
informació dels serveis que s’ofereixen a la gent gran.

Festa per la Gent Gran: Aquesta jornada, o aquest any prevista per dos dies, és un conjunt
d’activitats que dissenya la comissió per la gent gran del barri i que desplega activitats per la
trobada intergeneracional, el reconeixement de la gent gran, el debat sobre la situació d’aquest
col·lectiu al barri, i la difusió i promoció d’activitats i projectes de millora del benestar de la gent
gran al barri. Així mateix, activitats lúdiques especialment pensades des de i per la gent gran.
Aquest any inclourà activitats de teatre, música, shows, dinar, berenar, i xerrada d’iniciatives i
experiències per la gent gran entre divendres 27 i dissabte 28 d’octubre.

Eix 5 Dinamització de Joves

Col·lectiu Destinatari:
Joves del barri a partir de 10 a 16 anys. Especialment entre 12 i 14 anys.

Entitats i serveis que hi participen
AVV, Punt Òmnia, Gu-Gu Esplai, Grup de nous Joves, i l’Oficina Jove del Bages.

Objectius Generals
·

Suport i acompanyament al nou “Grup de Joves” (d'edat més reduïda que l'anterior.
D'entre 10 i 16 anys)

·

Fomentar l'empoderament, el treball en equip, la responsabilitat compartida, l'autonomia i
l'autogestió del joves del barri.

·

Fomentar la implicació del jovent amb el teixit associatiu del barri.

·

Oferir xerrades informatives, debats i tallers formatius.

·

Oferir espais d'oci juvenil al barri

Descripció general

Aquest projecte és fruit del treball coordinat entre el PDC, l’AVV i el Punt Òmnia. Normalment es
tracta d’un projecte cofinançat per la Diputació de Barcelona a través de les subvencions per entitats
del departament d’Igualtat i Ciutadania (projecte “Joves Actius de la Balco”), en gairabé 1000€. El
petit pressupost que aquesta subvenció aporta serveix per la contractació d'alguns serveis externs
per a activitats concretes que ara relatem.
Malauradament actualment no s'ha pogut seguir amb el grup de joves anterior perquè hi va haver
desavinences i acords incomplerts amb l'anterior AVV i els joves, i l'espai que se'ls va cedir era
utilitzat de manera inadequada. Acaba sent també un procés natural que a les edats properes als 17
i 18 anys els joves es desvinculen més d'activitats i processos co-digirits per simplement fer més la
seva pel seu compte. Per això s’està treballant i es treballarà per generar un nou grup de joves, o en
tot cas, ja s’ha elaborat una xarxa de contactes sortint a xerrar amb els joves pel carrer, i aquests ja
han participat en les últimes edicions de la Setmana Jove.

Activitats previstes
Fase 1: Difusió del projecte i creació del grup de joves impulsor
Realitzar una campanya informativa i de comunicació del propi projecte a partir de la convocatòria
d’una Trobada de Joves del barri, on es reflexiona amb els joves quina activitats veuen més
interessants i necessàries pels joves del barri.
Al llarg de l’any es realitzen diferents Trobades de Joves obertes al barri per tal de fer la planificació
de les activitats, així com el seu seguiment i avaluació. Cal destacar que la participació d’aquestes
trobades ha estat força positiva en els últims dos anys, amb una mitjana d’una quinzena de
participants, tot i haver-se dissolt l’últim grup de joves que van auto-ogranitzar-se un espai de l’Avv.
Fase 2: Treball en Xarxa veïnal, Tallers destinats a joves i Acompanyament
1.Treball en Xarxa veïnal:
Al llarg de l’any realitzar acompanyament al “Grup de Joves” per tal d’afavorir la seva participació i
motivació en les activitats organitzades al barri pel teixit associatiu i fomentar d’aquesta manera la
relació entre joves i el teixit associatiu del barri.
2.Tallers d'apoderament dels joves
 Tallers de «Basquet Beat». Es va fer un primer taller a la plaça poliesportiva de la Balconada,
on una monitora van donar a conèixer l’activitat. A través de diferents dinàmiques grupals i
la realització experimental de l'activitat per part dels joves. A partir de l’interès despertat, es
preveu desplegar més activitats de Basquet Beat en el futur.
 Tallers d'esports alternatius. En el marc de la setmana jove.
 Taller de Jocs antics. En el marc de la Festa per la Gent Gran.

3.Acompanyament al “Grup de Joves”
Al llarg de l’any realitzar diferents trobades amb el “Grup de Joves” del barri per tal de promoure el
seu dinamisme, autonomia i apoderament. Cal tenir present que aquesta agrupació encara mante el
seu caràcter informal perquè així ho desitgen els seus membres, d’alguna manera o altre es pot
afirmar que pel que fa recursos, infraestructura i suport, depenen de l’entitat veïnal.
Fase 3. Avaluació final i difusió (retorn)
Per una banda, després de cada taller i activitat realitzada, fer una valoració grupal a través d'una
dinàmica amb els participants. Tanmateix, al si de les Trobades de Joves realitzades periòdicament
realitzar el seguiment i avaluació continuada al llarg del projecte.
Per altra banda el retorn de les activitats realitzades realitzar-lo pel mailing de l’AVV, la revista veïnal,
abans “El Pregonero de la Balco” i que ara es diu “InfoBalco” i la pàgina web del PDC.

Eix 6 Entitats i Col·lectius. Dinamització d’Infants

Col·lectiu Destinatari:
Infants del barri fins els 10 anys. Així com als pares i a les mares.

Entitats i serveis que hi participen
AVV, Punt Òmnia, Gu-Gu Esplai, Grup de Joves, el Nord de la Dona, l’Associació de la Gent Gran, la
Unió Esportiva, la Unió Ciclista, el Centre Obert Xalesta, Ampans, Asylum, la Biblioteca Veïnal, l’AMPA
de l’Escola Serra i Húnter, entre d’altres

Objectius Generals

·

·
·

·

Propiciar espais relacionals positius i de desenvolupament, a partir de les possibilitats del
joc com a eina lúdo-educativa.
Oferir un espai de suport i reforç a l’estudi.
La divulgació del joc com a eina educativa al conjunt del barri i de forma especial, als pares
i mares.
Fomentar la cohesió social, l’implicació veïnal i l’enxarxament del teixit associatiu del barri.

Descripció general
Aquesta línia te per objectiu facilitar l'oferta d'activitats, especialment en el marc de les festes
generals que es fan al barri, contemplant la perspectiva infantil en elles. Així com l'enxarxament en
general d'entitats i serveis al barri en clau infantil, i el desplegament d’activitats en el marc del dia
dels Drets dels Infants entre altres.

Activitats previstes
“Ludoteca Les Formigues”
S’ha dissolt la Ludoteca i cal afavorir un diàleg de barri per reflexionar si encara hi ha necessitat del
servei i en tot cas com donar-hi continuïtat si és necessàri.
Dinamització sociocomunitària i veïnal
A través de la potenciació de la participació i organització d’activitats del barri s’ha fomentat la
dinamització comunitària, la cohesió social, l’implicació veïnal i l’enxarxament del teixit associatiu del
barri. Alhora, també s’ha fet promoció del joc com a eina educativa al conjunt del barri i de forma
especial, als pares i mares.
Des de l’impuls coordinat de la Ludoteca amb altres agents del barri, cal destacar la realització
conjunta de diferents activitats socioculturals al barri, com per exemple les festes de Nadal, la
Castanyada, el Carnestoltes, les Festes d’Estiu, la Fira d’Entitats o la Diada dels Drets dels Infants. En
bona mesura en totes elles, els infants que participen a la Ludoteca o del barri en general, han estat,
els protagonistes de les activitats.
Diada dels Drets dels Infants (novembre)
Aquesta celebració reivindica els Drets dels Infants i agrupa un seguit d’entitats i activitats al voltant
dels valors i drets dels infants.
Normalment es realitzen tallers, visites guiades, jocs, activitats de trobada familiar, pintades de
mural, rehabilitació d’espais del barri.. es valorar què fer a les assemblees de barri pertinents.

10.AVALUACIÓ I SEGUIMENT
Metodologia i eines valoratives a utilitzar per l’avaluació
Els mecanismes de seguiment i avaluació són implícits a la metodologia emprada. Durant tot el
procés es convocarà espais de trobada i coordinació per portar a terme les diverses accions del
projecte. A tal efecte, de forma general i també en algunes activitats concretes es convocarà la
Taula d'Entitats i Serveis del barri i en altres ocasions es convocarà comissions sectorials (per
exemple la comissió de joves o la de Gent Gran). Així doncs, aquests espais de trobada es
reuniran de forma periòdica i duran a terme l'avaluació i el seguiment del present projecte.
Aquesta tasca es recollirà en unes fitxes de seguiment i en el cas de delectar-se la necessitat
d'alguna mesura correctora es dissenyarà en el si dels propis espais de trobada i coordinació.

En funció dels objectius específics, impacte i resultats
Indicadors







Nombre d'activitats realitzades.
Nombre i grau de participació veïnal.
Nombre i grau d'implicació al projecte per part de les entitats i serveis del barri.
Nombre i grau de participació i implicació dels col·lectius de risc en les activitats
comunitàries.
Valoració de les dinàmiques establertes i rols dels participants.
Grau de disminució de famílies en situació econòmica vulnerable.

11.METODOLOGIA A APLICAR
La metodologia emprada es basa en la IAP (Investigació- Acció- Participativa). Es busca que tant la
diagnosi com l'acció vingui participada pel màxim de representació de la diversitat del barri, i en
tot cas, totes les persones que vulguin participar i fer coses al i pel barri.
La IAP és alhora una metodologia d’investigació i un procés d’intervenció i implicació social. És un
resultat en si mateix , perquè és la què permet crear idees i sinèrgies.
La IAP es basa en tres principis:
● La investigació participativa. Un dels objectius és que totes les persones involucrades en
el procés adquireixin coneixement. El saber popular, que va creixent i estructurant-se al
llarg del procés, genera nou coneixement popular. Per tant, no es pretén només conèixer
sinó també transformar.
● L’acció. És la praxis resultat de la reflexió-investigació contínua sobre la realitat abordada.
En la mesura que hi hagi més reflexió, l’eficàcia transformadora augmentarà. Per tant, cal
entendre que en el procés no només els resultats finals del pla d’acció són acció, sinó que
s’actua durant tot el procés, incidint contínuament en la realitat.
● La participació. En la metodologia emprada, tots els actors s’involucren en totes les
etapes del procés; el terme participació no es concep com a una consulta puntual o
aïllada —participació consultiva—, sinó que es concep com un procés d'intervenció en el
qual la població, a banda de ser objecte i subjecte d’estudi, és també qui implementa els
resultats i qui crea i transforma els coneixements.
Mitjançant aquesta metodologia s’analitza la realitat del barri des de l'autoreflexió i l'acció de la
pròpia població, que passa a convertir-se en subjecte i alhora en objecte de la intervenció.
Pel seu caràcter implicatiu, la IAP és també una eina de creació i dinamització de xarxes socials. I
requereix que les intervencions intensifiquin les activitats de dinamització i motivació perquè les
persones i grups participin. Però, a aquells que desitgin participar, cal donar-lis eines perquè
puguin participar (això significa adaptació d'horaris, espais i tècniques a cada realitat de grup
social), i perquè sàpiguen participar (el procés aporta eines per a millorar les aptituds i actituds
del treball en grup i en la mobilització dels recursos). Per tant la IAP esdevé també una
metodologia d'educació social i de foment de l'emprenedoria social, cultural i econòmica.
Explicació de l’estructura metodològica que es portarà a terme en la planificació, seguiment i
avaluació i qui intervindrà
En base a la metodologia basada en la IAP, tant la planificació, seguiment i avaluació del PDC serà
responsabilitat dels propis agents socials implicats en el propi PDC a partir de l’espai de trobada i

coordinació predefinit anteriorment, és a dir, al si de les “Trobades d’Entitats, Serveis i Veïns/es”,
on hi intervé el conjunt d’agents, tant públics com privats, del barri, així com aquells veïns i veïnes
interessades.
Així mateix, el present PDC també es coordinarà de forma estable i estreta amb la regidoria
responsable del propi PDC, és a dir, amb la Regidoria de Barris i Acció Comunitària de
l’Ajuntament de Manresa.
12. PLA COMUNICATIU DEL PLA
Missatge i públic al qual s’adreçarà la comunicació
La comunicació del PDC és un element clau i transversal a la metodologia de participació amb què
es treballa. Cal un bon retorn d’allò que es reflexiona i es decideix en els grups de treball, o espais
participatius, per fer-ho extèns a la resta de població. D’aquesta manera ampliar l’espai de
reflexió i consens, i per altra banda per suscitar nova participació i implicació ciutadana.
L’objectiu principal de la comunicació és suscitar la participació, implicació i la solidaritat veïnal,
com a element transformador de la realitat del barri i en concret de la situació en que viuen les
famílies en risc d’exclusió social del propi barri.
El públic objectiu principal és el conjunt del veïnat del barri, tot i que també es vol fer extensiu al
conjunt de la població de Manresa i entorn.
Productes que s’han previst
Els productes que es preveuen seguir editant són:






Edició de la revista veïnal de la Balconada: “InfoBalco” (o nou nom a convenir amb la nova
Junta de l’Avv)
Edició de tríptics, fulletons, cartells, etc. Especialment vinculats a certs projectes concrets.
Publicació de notes de premsa als mitjans locals i comarcals (sobretot Regió7 i
Naciódigital).
Actualització constant de la pàgina web del PDC: www.pdcbalconadamanresa.cat

13.RECURSOS NECESSARIS
Humans, recursos o serveis aliens, infraestructurals i materials
Els recursos humans que es destinaran al present PDC s’estructuren bàsicament a partir d’un
tècnic comunitari de referència, en aquest cas L’Arada SCCL hi preveu designar en Bernat
Marquilles Holgado, soci treballador de la cooperativa amb àmplia experiència en
desenvolupament comunitari i que hi desenvolupa tasques al si del PDC de la Balconada des del
febrer de 2016.
Així mateix, també es preveu destinar el suport tècnic del conjunt de l’equip de L’Arada SCCL, per
exemple de na Montserrat Codina Pich, experta en disseny i comunicació, i de Ramon Fornell i
Alsina, expert en desenvolupament comunitari, ambdós socis treballadors de la cooperativa.
Així mateix també es compta amb un seguit d’espais disponibles per desenvolupar les activitats i
accions del PDC, tant fora del barri, com ara la seu de la pròpia empresa per desenvolupar-hi
treballs tècnics, ubicada al carrer Carrasco i Formiguera, número 29, de Manresa. En aquest espai

L’Arada SCCL disposa d’un ampli equipament tècnic i informàtic, com per exemple impressores,
fotocopiadores, escàners, projectors, càmeres de vídeo, portàtils, etc. que s’utilitzen
habitualment al barri del Xup.
Així mateix, la proposta de projecte comptaria també amb diversos espais físics ubicats al propi
barri, com ara el local de l’Associació de Veïns, l’espai de l’antiga Ludoteca per activitats puntuals a
la part alta del barri, o espais d’entitats com el Casal de la Gent Gran o la Sala Bonsai, on
desenvolupar xerrades, cursos, tallers, etc.
Finalment respecte els recursos materials necessaris, a banda dels recursos informàtics descrits
anteriorment, també es preveu utilitzar el divers material d’oficina que disposa L’Arada SCCL com
per exemple pissarres, paperògrafs, etc.

Proposta en matèria de política d’empresa en relació als recursos
humans
Equip tècnic Plans de Dinamització Comunitària
Els equips tècnics dels PDC estaran integrats per un politòleg i un sociòleg, Ramon Fornell i
Alsina i Bernat Marquilles i Holgado respectivament (vegeu currículums adjunts). Tots dos són
socis treballadors de la cooperativa l’Arada SCCL.
Ramon Fornell, nascut a Artés l’any 1980, és diplomat en Gestió i Administració Pública i
llicenciat en Ciències Polítiques i de l‘Administració. Especialitzat en processos de participació
ciutadana i de desenvolupament comunitari, i de forma especial en projectes relacionats en el
foment del teixit associatiu, l’economia social i la recuperació de la memòria històrica local. Ha
desenvolupat bona part de la seva experiència laboral com a tècnic dinamitzador comunitari i
tècnic en participació ciutadana.
Bernat Marquilles, nascut a Sant Fruitós de Bages l’any 1984, és llicenciat en Sociologia i
Màster de Recerca en Sociologia, itinerari de Poder i Ciutadania. Ha desenvolupat la seva
carrera professional al voltant de l’anàlisi i l’acció per a la transformació social. Especialitzat en
la gestió i facilitació de projectes socials i culturals, es compromet tant a nivell laboral com
associatiu amb processos creatius de millora col·lectiva. Des de la Investigació Acció
Participativa i amb repercussions comunitàries d’abast integral.
Política laboral en termes de paritat de gènere
L’Arada, Creativitat Social, SCCL, conscient de la necessitat d’aplicar polítiques de paritat de
gènere, treballa per a la integració de la perspectiva de gènere en qualsevol àmbit relatiu a
l’empresa. L’objectiu és potenciar les capacitats i el talent de les persones que treballen a
l’Arada SCCL, eliminant estereotips, actituds i obstacles existents per raó de sexe.
Dones sòcies: 3
Homes socis: 2
Dones treballadores: 3
Homes treballadors: 2
Total equip l’Arada, Creativitat Social: 6 dones, 4 homes

L’Arada SCCL treballa per fomentar l’accés a activitats formatives a les dones i facilitar-ho.
D’aquesta manera, en les tres darreres anualitat, dues treballadores han accedit a accions
formatives que han estat costejades per la mateixa empresa. Així mateix, tant bon punt
arriben propostes formatives que es creuen d’interès, es fan arribar als treballadors i
treballadores per tal de comunicar-los l’existència d’aquests cursos i facilitar-los l’accés
assumint-ne els costos.
El principi d’igualtat retributiva entre homes i dones es compleix al 100%. Pel que fa a la
tipologia de contractes, tampoc s’observa cap mena de desigualtat per gènere.

Dones amb contracte indefinit: 3
Dones amb contracte temporal: 3
Homes amb contracte indefinit: 2
Homes amb contracte temporal: 2
Pel que fa a salut laboral, es realitzen proves mèdiques a tot el seu personal, llevat que
expressament ho rebutgi.
Referent a l’organització del temps i la conciliació de la vida laboral familiar i personal, l’Arada
SCCL; s’ha demanat i obtingut vàries permisos per part del personal, així com mesures de
flexibilització horària. En el cas dels permisos de maternitat/paternitat, es dóna la màxima
flexibilitat horària i possibilitat d’excedència amb termini a disposició de la treballadora. Així
mateix, es concedeix de forma molt habitual, a la totalitat del personal, tant homes com
dones, permisos per fer visites mèdiques tant pròpies com d’ascendents i descendents.
L’Arada disposa d’un protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual.
Concretament, el circuit d’actuació davant un presumpte cas d’assetjament sexual és la
comunicació dels esdeveniments a una de les dues persones de referència en aquest àmbit (se
n’ha designat dues per si alguna està implicada en el cas en qüestió). A partir de la informació
recollida i, d’acord amb la persona assetjada, s’establiran els mecanismes que es considerin
adients: des de la mediació i el toc d’alerta fins a l’acomiadament de l’assetjador. Es comunica
a tots els treballadors i treballadores l’existència d’aquestes dues persones de referència per
tal de comunicar-los possibles casos d’assetjament sexual. En cas que no hi hagi capacitat per
tal de gestionar el cas d’assetjament, es comptarà amb els serveis de la cooperativa Fil a
l’Agulla, dedicada a la gestió i acompanyament d’equips amb perspectiva de gènere.
Pel que fa a la comunicació i la llengua, l’Arada SCCL utilitza el llenguatge no sexista en els seus
documents interns i externs, principalment a través de les xarxes socials i les diferents formes
de comunicació corporativa.
L’Arada SCCL ha incorporat la perspectiva de gènere en l’assignació d’espais i de recursos.
D’aquesta manera, s’han adequat els espais del centre de treball a les necessitats de les dones
i homes.
El seguiment del desenvolupament i implantació d’aquest pla de paritat de gènere es fa de
manera participada per tot l’equip de l’empresa: treballadors, treballadores, socis treballadors
i sòcies treballadores. Així mateix, aquest és un protocol que està obert a noves incorporacions
de qualsevol persona de l’equip. El lloc on fer-ne seguiment és la primera assemblea mensual
de seguiment.

Bones pràctiques en matèria laboral
L’Arada, Creativitat Social, SCCL contempla activitats formatives de les persones que integren
la iniciativa més enllà del que estableix la llei. D’aquesta manera, quan hi ha cursos que tenen
a veure amb alguna matèria, àmbit o programa que es treballi dins l’entitat, s’ofereix la
possibilitat de participar-hi a qualsevol persona de l’equip, assumint-ne els costos, ja sigui total
o parcialment (en funció de la importància estratègica de l’activitat formativa i/o de la
disponibilitat pressupostària).

A l’empresa existeixen mecanismes interns per facilitar la conciliació personal i familiar.
D’aquesta manera s’han ampliat permisos de maternitat/paternitat i hi ha total flexibilitat
horària. Així mateix, es contempla el teletreball quan aquest facilita la conciliació
familiar/personal.
D’altra banda, l’Arada compta amb mecanismes de gestió de conflictes obrint espais de
comunicació formal per tal d’abordar-los. També es realitzen assemblees emocionals i espais
de valoració del funcionament de l’equip on totes les persones integrants se senten segures i
confiades per expressar-se.
A nivell d’organització i democràcia interna, en la presa decisions hi ha un espai per a
l’aprofundiment democràtic i la participació de totes les persones que formen part de l’equip
(sòcies i treballadors): es tracta d’assembles setmanals a les quals tots i totes tenen veu i vot.
L’Arada implementa un sistema de prevenció de riscos laborals, supervisat anualment per una
tècnica en prevenció.

C. MILLORES
EN POLÍTICA AMBIENTAL
Es disposa d’un sistema de gestió ambiental que engloba els següents punts i que s’aplica
transversalment en totes les activitats de l’Arada.
1. SOSTENIBILITAT
Política interna de contractacions.
En totes les contractacions a empreses externes que es realitzen des de l’Arada es té en compte la
tipologia d’empresa a contractar. Es prioritza que sigui pròxima territorialment, del mateix municipi
si es possible, per tal de potenciar el consum local i disminuir la petjada de carboni dels productes o
serveis contractats. A més, es prioritza que l’empresa contractada sigui una cooperativa amb
l’objectiu de contribuir a una economia social i sostenible.
El consum de productes ecològics i de proximitat és una prioritat, principalment es destaquen tots
els esdeveniments realitzats per a l’Associació Territori de Masies, en els quals és imprescindible el
consum de productes ecològics i del territori.
2. GESTIÓ DE RESIDUS
Existeix una política interna en la gestió de residus de l’empresa.
En primer lloc es prioritza la disminució del consum de recursos, en segon lloc la reutilització dels
recursos i finalment el reciclatge de tots els residus.
Per tal de reduir el consum i afavorir l’economia circular, s’evita comprar materials d’un sol ús i es
reutilitzen els electrodomèstics prioritzant la compra de segona mà d’aquests. En el cas que no sigui
possible la reutilització d’un electrodomèstic, l’eficiència energètica és un dels factors claus a tenir
en compte a l’hora de comprar el producte.
El sistema de reciclatge de les cinc fraccions es realitza de forma normalitzada a les oficines. El
consum de paper d’oficina es reciclable i preval la reducció de les impressions. El consum
d’envasos és mínim compartint els recursos com per exemple la compra comú d’aigua entre tots els
treballadors. La cuina instal·lada a les oficines també té un espai per al reciclatge de la fracció
orgànica.
3. CONSUM ENERGÈTIC
El consum energètic d’origen 100% renovable està garantit amb la contractació de la distribuïdora
d’energia verda Som Energia.
A més, l’Arada és sòcia de la cooperativa de Som Energia, d’aquesta manera pot participar de la
presa de decisions i dels canvis i enfoc de la cooperativa.
L’eficiència energètica de les instal·lacions a les oficines de l’Arada es basa en la reducció del
consum energètic tant a l’estiu com a l’hivern, els tancaments i les finestres son de doble vidre i la
il·luminació de les oficines es a partir de bombetes led de baix consum.
S’incentiva als treballadors a utilitzar el transport públic o a compartir cotxe per tal de reduir les
emissions de gasos d’efecte hivernacle en els seus desplaçaments.

ALTRES MILLORES
Per al disseny, execució i implementació de tres projectes dels PDC es comptarà amb
l'assessorament d'experts aliens, les despeses dels quals correran a compte de l'Arada SCCL.
Aquests són tots ells professionals col·laboradors de l'entitat i formats, la majoria, en participació
social i pràctiques comunitàries. Es tracta del del treballador social Arnau Vilaseca, el pedagog
social Carles Rué, la doctorada en filosoia i participació social Guiomar Vargas, la investigadora i
formadora en pràctiques artístiques comunitàries Marta Ricart i l'expert en economia social i
cooperativa Xavier Gallofré.

Contracte de serveis que consisteix en la planificació, gestió i seguiment dels
plans de desenvolupament comunitari dels barris del Pare Ignasi Puig ‘El Xup’ i
de la Balconada.

L’ARADA CREATIVITAT SOCIAL, SCCL,
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