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CLÀUSULA 1.- ANTECEDENTS
L’Ajuntament de Barcelona, a través de la societat municipal Foment de Ciutat SA,
impulsa el programa municipal del Pla de Barris. El primer període del Pla de Barris es va
desenvolupar entre 2017-2020, mentre que ara el programa es troba en una segona fase
(2021-2024) durant la qual s’implementarà en 23 barris de la ciutat.
El Pla de Barris és un programa extraordinari i amb pressupost assignat per als barris
amb els indicadors de desigualtat més elevats de Barcelona, amb l’objectiu general de
revertir les desigualtats entre els veïns i veïnes d’aquests 23 barris.
La cooperativa Gregal és un projecte cooperatiu de l’àmbit de la formació que treballa des
de la cuina per l’assistència i apoderament de les persones. Fins el moment ha funcionat
com un menjador social.
Gregal té la voluntat de convertir-se en una cooperativa de serveis a la comunitat que
pugui incloure processos formatius, a la vegada que vol consolidar i millorar el servei de
menjador social que actualment gestiona.
La idea fonamental del procés de reconstrucció de l’Escola Gregal, SCCL en cooperativa
de serveis de proximitat és esdevenir un referent al barri del Besòs i el Maresme que ajudi
a generar i impulsar un conjunt de serveis comunitaris que dignifiquin i millorin les
condicions de vida del veïnat en els aspectes més bàsics i fonamentals.
El projecte de Menjador Solidari Gregal s’emmarca dins d’aquesta estratègia, recollint tota
l’experiència generada en la darrera etapa de l’Escola Gregal, SCCL en la que l’activitat
principal des de l’any 2012 ha estat el manteniment ininterromput del menjador social i
solidari.
L’àmbit d’actuació del projecte és l’alimentació, concebut com a dret bàsic fonamental al
barri, ajudant a millorar l’accés a les persones amb majors dificultats oferint serveis
alimentaris específics. Tot plegat, des d’una visió àmplia i transversal en la que s’hi
ofereixin altres recursos per a les persones. A més, es vol treballar en assolir objectius
col·lectius com el de la reducció del malbaratament alimentari.
El Pla de Barris del Besòs i el Maresme
desenvolupa, a través d’una tasca
d’acompanyament de la cooperativa, una reconversió i millora del projecte, amb
acompanyament tècnic de tot el personal i amb un pressupost específic, tant per
l’acompanyament al projecte com per executar les obres de les seus de Gregal.
Aquest acompanyament tècnic, que ja s’ha desenvolupat en períodes anteriors, vol assolir
un nivell d’autonomia i capacitació tècnica que permeti la correcta autogestió de l’espai,
potenciant la relació amb l’administració. En la propera etapa la figura de coordinació de
Gregal serà assumida per la pròpia entitat però es continuarà donant suport durant un any
més. Precisament, l’objecte d’aquest contracte és el de donar suport i acompanyament a la
coordinació de la cooperativa.

D’altra banda, al mes de desembre de 2020 van finalitzar les obres de l’edifici de la cuina i
menjador, a l’actual seu de Rambla Prim 76, de manera que les instal·lacions de la
cooperativa han quedat totalment renovades i adaptades per tal d’implementar aquest nou
projecte. Les obres de l’espai de Rambla Prim 22 es preveu que s’executin al llarg del
2021.
En el context actual, l’experiència del menjador social Gregal el posiciona com a exemple
d’innovació social: d’una xarxa de suport mutu entre veïnes a una entitat gairebé
consolidada, reconeguda per l’administració com a agent comunitari essencial del barri del
Besòs-Maresme. El suport públic en aquest nou bienni es tradueix en el reconeixement
d’aquest model innovador des de l’esfera público-comunitària i permetrà acabar de
consolidar el projecte.

CLÀUSULA 2.- OBJECTE I OBJECTIUS DE CONTRACTE
L’objectiu d’aquest contracte és disposar d’un acompanyament tècnic a la cooperativa
Gregal, durant un període d’un any per tal que doni suport a les tasques de coordinació del
projecte, amb l’objectiu d’aconseguir un projecte viable i autònom implementat de manera
eficient, amb una gestió excel·lent dels recursos.
En aquesta nova etapa de Gregal, la cooperativa s’instal·larà definitivament a la seu de
Rambla Prim 76, amb la missió de desenvolupar la seva activitat en condicions òptimes,
obrir noves vies d’acompanyament dels usuaris i noves vies de negoci independents de
l’administració, que la portin cap a la sostenibilitat econòmica.
Aquets perfil haurà d’implementar un pla de treball, del què disposarà a l’iniciar el servei,
que té com a objectiu pel 2021 traslladar definitivament el servei de menjador solidari a la
seu renovada i iniciar l’activitat sota nous criteris organitzatius, consolidant-se i passant a
funcionar en un espai i amb una gestió més professionals i una economia en vies de
sanejament. Durant el 2022 es preveu posar en marxa les primeres línies
d’acompanyament social, laboral i comunitari dels usuaris del menjador, de manera que
aquests serveis complementaris els ajudin a sortir de la situació de precarietat a la qual
estan immersos. Paral·lelament, es desplegaran noves línies de facturació de la
cooperativa amb projectes específics (com ara possibles serveis de càtering), amb
l’objectiu de millorar la seva autonomia econòmica.
En definitiva, s’han definit cinc àmbits d’intervenció que es consideren molt rellevants per la
consecució de la finalitat del projecte.
1. Consolidar l’activitat del menjador social Gregal en les noves instal·lacions i
aprofitar les oportunitats del nou equipament.
Cal garantir l’òptim servei de menjador i la bona coordinació tant interna com externa de
l’entitat. Així mateix, la dinamització del nou equipament i la implementació dels acords de
col·laboració amb altres entitats (com ara Barcelona Activa) permetran millorar
l'acompanyament social, laboral i comunitari dels usuaris.

2. Donar suport a la nova figura de coordinador/a de la cooperativa
Per tal de garantir la bona coordinació tant interna com externa de l’entitat serà important
l’acompanyament tècnic a la persona que s’incorpori sota la figura de coordinador/a de la
cooperativa, aprofundint en la millora de l’organigrama intern i la capacitat organitzativa de
l’entitat.
3. Definir amb precisió els criteris de col·laboració amb Drets Socials.
En aquest àmbit caldrà definir, conjuntament amb Drets Socials, els objectius de la
col·laboració i els canals i eines que s’utilitzaran en benefici dels usuaris, ja sigui amb
relació al servei de menjador com als protocols de derivació.
4. Desenvolupar línies d’activitat alternatives al servei de menjador social.
Per tal de desenvolupar noves línies d’activitat cal, en primer lloc, revisar i actualitzar les
diferents línies plantejades durant l’anterior període. A més, és necessari elaborar i
implementar un pla que permeti a Gregal assolir els requeriments per participar a licitacions
i convocatòries amb la finalitat d’oferir servei de càtering a entitats i equipaments del barri.
5. Consolidar el funcionament intern de la cooperativa i remobilitzar la massa social.
La consolidació de la cooperativa passa per planificar i implementar millores en el seu
funcionament intern. En aquest sentit, cal minimitzar progressivament el treball voluntari,
millorar la comunicació externa i ampliar la base social de la cooperativa. La nova figura de
coordinació contribuirà sens dubte a aquestes finalitats, tot i que serà també necessari un
acompanyament tècnic inicial. A més, posar en valor la memòria de l’entitat contribuirà a
revitalitzar la massa social històrica.
6. Generar o acollir nous grups de treball més enllà del menjador social que
contribueixin a la seva viabilitat.
Es considera necessari dissenyar una estratègia perquè els espais de Gregal siguin espais
oberts al barri que puguin acollir o generar nous grups de treball, no necessàriament
vinculats al menjador social. En aquesta línia, les aules de Rambla Prim 22 haurien de
convertir-se també en un nou equipament de referència en l’àmbit de la formació.

CLÀUSULA 3.- RECURSOS HUMANS I FUNCIONS DEL PERSONAL
Amb independència dels requisits que haurà de complir l’entitat adjudicatària recollits al
Plec de Condicions Particulars, l’equip mínim que haurà d’assignar-se a aquest contracte
és el següent:
1 persona a mitja jornada, tècnic/a superior de gestió de projectes, amb experiència
demostrada en projectes cooperatius i lligats al sector de serveis a les persones,
prioritàriament en l’àmbit de l’alimentació.
Entre les seves funcions, es trobaran les següents:
-Planificar les tasques necessàries per aconseguir els objectius descrits en la
clàusula 2 d’aquest plec de condicions.

- Coordinar-se amb l'equip del Pla de Barris, l'àrea de Drets Socials i la resta
d'administracions, sent la referència principal i canal directe els responsables del
projecte per part de Pla de Barris.
-Dirigir l'execució de totes les fases del projecte i garantir la seva correcta
d'implantació.
-Donar suport i fer seguiment de l’equip de persones treballadores de la cooperativa
Gregal.
-Fer el seguiment, conjuntament amb les persones treballadores, de les empreses
proveïdores de l’entitat i dels contractes que se’n derivin.
-Altres tasques no especificades en aquets plec de condicions que vagin en a línia
d’aconseguir els objectius descrits.

CLÀUSULA 4.- CALENDARI, HORARI i DURADA DEL CONTRACTE
L'inici del servei es preveu al març del 2021 o immediatament un cop adjudicat el
contracte. Serà d’un any de durada.
La jornada serà de 20 hores a la setmana i s’haurà d’adaptar a les necessitats del projecte;
serà imprescindible la presència al territori. L’espai principal de referència serà l’Oficina del
Pla de Barris del Besòs i el Maresme.

CLÀUSULA 5.- LLOC DE DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE.
L’actual seu de la cooperativa Gregal està ubicada al barri del Besòs i el Maresme.
L’oficina del Pla de barris del Besòs i el Maresme està ubicat també al mateix barri.
Principalment, la jornada laboral transcorrerà entre aquestes dues seus.

CLÀUSULA 6.-DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
La comunicació del projecte als mitjans de comunicació anirà a càrrec del Pla de Barris.
A qualsevol element comunicatiu que faci l’entitat adjudicatària hauran d'haver els logos
corresponents de Pla de Barris i Barcelona Activa i s'haurà de consensuar prèviament
amb l'equip de Pla de Barris.

CLÀUSULA 7.- MATERIAL I ACTIVITATS
Tot el material i eines (telèfon, ordinador, altres materials) necessàries per al
desenvolupament de les tasques del servei aquí descrit anirà a càrrec de l'entitat
adjudicatària.

S’oferiran diversos espais de treball on s’haurà de desenvolupar part de la jornada, al barri
del Besòs i el Maresme.

CLÀUSULA 8.- SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Setmanalment, l'entitat adjudicatària haurà d'enviar un informe amb les fites aconseguides i
els aspectes a destacar de cada setmana. A banda, a l’inici del servei es pactarà el pla de
treball a desenvolupar.
L’entitat adjudicatària haurà de realitzar a meitat de projecte un informe de seguiment,
amb indicadors detallats.
Les memòries de meitat de projecte així com els indicadors serviran per valorar si cal
rectificar, ajustar i millorar els serveis oferts.
Així mateix, s’establiran reunions de seguiment periòdiques per tal de fer valoració de la
implantació del projecte i establir les modificacions necessàries, si s'escau.
Barcelona, 18 de gener de 2021.

Berezi Elorrieta Sanz
Cap de Projecte del Besòs i el Maresme del Pla de Barris de Barcelona

