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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PER AL CONTRACTE DE
SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN LA GESTIÓ DELS PROJECTES
INTEGRALS AMB CONTRACTACIÓ GESTIONATS PER BARCELONA ACTIVA
1. ANTECEDENTS
Barcelona Activa és l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona i té la missió de contribuir a
la millora de la qualitat de vida de les persones promovent la competitivitat econòmica de la ciutat i el reequilibri dels
territoris, a través del foment de l'ocupació de qualitat, l'impuls a l'emprenedoria i el suport a un teixit empresarial plural,
divers i sostenible, des d'una perspectiva econòmica, social i ambiental.
L’activitat que desenvolupa Barcelona Activa s’estructura en tres grans àmbits:
- Foment de l’Ocupació: disseny i implementació de programes de foment de l’ocupació en coordinació amb altres
àrees de l’Ajuntament, institucions i agents a la ciutat (SOC, agents socials) per assolir més i millor ocupació a la ciutat
de Barcelona.
- Emprenedoria, Empresa i Innovació: impuls de l’emprenedoria i la creació i enfortiment d’empreses a Barcelona a
través de programes i serveis de suport a les persones emprenedores, empreses i entitats del tercer sector, impulsant
la innovació com a element de competitivitat del teixit empresarial i els sectors considerats prioritaris, per tal de
contribuir al posicionament de la ciutat com a entorn generador d’oportunitats de negoci i de treball de qualitat.
- Innovació Sòcio-econòmica i Desenvolupament de Proximitat: foment de l’activitat econòmica en clau
d’economia social i solidària a Barcelona i del reequilibri territorial de la ciutat a través del desenvolupament de
programes i serveis que reverteixin en un desenvolupament sòcio-econòmic sostenible.
D’altra banda, Barcelona Activa amb l’objectiu de treballar per a la igualtat d’oportunitats i el progrés social a la
ciutat incorpora com a eix transversal estratègic en el seus programes i serveis la perspectiva de gènere i de
diversitat.
2. SERVEI I ACTUACIONS OBJECTE DEL CONTRACTE
En aquest context, durant l’any 2021 està previst desenvolupar Projectes Integrals amb Contractació, que són
Polítiques Actives d’Ocupació, adreçades a persones en situació d’atur, que tenen per finalitat augmentar l’ocupabilitat
dels seus beneficiaris i beneficiàries mitjançant un itinerari mixt de formació i treball. Suposen una actuació d’impacte
immediat en garantir la contractació directa de persones aturades amb més dificultats de trobar feina i en situació o
risc d’emergència social.
La política activa de Projectes Integrals amb contractació és un instrument que facilita la reactivació i reciclatge
professional d’aquelles persones que porten molt temps en situació d’atur, recuperant la seva autoestima i disposant
d’una experiència de valor de cara a la seva posterior recerca de feina, adquirint (o tornant a utilitzar) competències
laborals. Alhora, permeten dur a terme projectes d’interès col·lectiu.
Aquesta contractació sempre es complementa amb itineraris de formació tècnic-professionalitzadora, competències
clau i capacitació per a la recerca de feina i un assessorament ocupacional per a la posterior cerca de feina amb
l’objectiu de millorar les oportunitats de les persones participants de trobar feina a la finalització de la seva participació
al programa.
Durant l’any 2021, Barcelona Activa té previst gestionar diferents Projectes Integrals amb Contractació adreçats a
persones aturades de la ciutat de Barcelona vehiculats a través de diferents convocatòries del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) en el marc del conveni subscrit sobre polítiques actives d’ocupació i acompanyament a persones
emprenedores, així com d’altres programes de la mateixa naturalesa finançats amb pressupost municipal.
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Segons la normativa i les bases reguladores de les diferents convocatòries d’aquests programes, les actuacions
subvencionables en cadascun d’elles són les d’experienciació professional i las d’acompanyament a la contractació i
la inserció. Són despeses elegibles en la justificació d’aquests programes les retribucions salarials del personal tècnic
encarregat de dur a terme les tasques d’acompanyament a la contractació i la inserció. En aquest sentit queda fora
de les despeses subvencionables les retribució salarial de personal de suport amb naturalesa no tècnica.
Identifiquem que aquestes convocatòries presenten elements que incideixen clarament en la complexitat en quant a
l’execució i justificació de les actuacions que configuren el pla d’acció de cadascun dels programes, com ara l’ajustat
dels terminis per la posada en marxa dels programes; volum de places gestionades (superiors a 250); volum de
candidatures per configurar els diferents processos de selecció (previsió d’atenció a més de 800 persones);
desplegament de més de 150 projectes ocupacionals gestionats en col·laboració amb 39 col·laboradors municipals;
circuits tècnic-administratius d’implementació, avaluació i justificació; mecanització de dades a aplicacions de dades
municipals i aplicacions SOC.
Complementàriament a tot l’exposat anteriorment, i donada la situació sanitària motivada per impacte de la Covid-19,
des de Barcelona Activa s’han redissenyat tots els procediments de treball per poder fer la conversió a format telemàtic
d’aquests procediments de treball. Aquest canvi de modalitat té una incidència en el temps de dedicació a cadascuna
de les tasques identificades per a la gestió dels programes, incrementant la dedicació dels equips de gestió associats.
Totes les persones vinculades a la gestió de Projectes Integrals amb Contractació necessitaran disposar d’equips de
treball portàtils que permetin la modalitat de teletreball.
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Els programes i places sol·licitades, previstes per implementar durant 2021, són els següents:
PROJECTES INTEGRALS AMB CONTRACTACIÓ 2021 (places en execució 2021)
Total places
aprovadesgestionades

Durada contractació

Període contractació

Col.lectiu a qui va adreçat

Projecte Treball als Barris 2019-20

147

6 i 7 mesos (D2) (30)
6 mesos (D1)(117)

Març-Octubre 21

Persones aturades no perceptores de
prestació d'atur, residents en els barris
objecte d'intervenció

Programa Treball i Formació DONA-20

27

12 mesos (27)

Febrer 21 - Febrer 22

Dones aturades vícitimes de violència de
genère i/o aturades de molt llarga
durada

Projecte Treball als Barris 2019-20

117

6 mesos (D2) (39)
8 mesos (D1)(82)

Juliol 20 - Març 21

Persones aturades no perceptores de
prestació d'atur, residents en els barris
objecte d'intervenció

Programa Treball i Formació COVID-19

72

9 mesos (72)

Novembre 20 - Agost 21

Persones aturades que han exhaurit la
prestació d'atur i/o atur; Persones
inscrites com a DONO a partir del 16 de
març 20

PROGRAMA

TOTAL

363

Plans d'Ocupació Municipals 2021

93

6 mesos (87)
12 mesos (6)

Gener-Juliol 21

Persones aturades, prioritàriament
majors de 40 anys i menors de 30 anys i
en situació d'atur de llarga durada.

PICS ESTRATÈGICS 21

233

6 mesos (233)

Maig-Desembre 21

Persones en situació atur en
correspondència al perfil d'atur de la
ciutat

PICS SECTORIALS 21

190

6 mesos (190)

Maig-Desembre 21

Persones en situació atur en
correspondència al perfil d'atur de la
ciutat

Plans d'Ocupació Municipals 2020

147

6 mesos (301)
12 mesos (7)

Octubre 20-Abril 21

Persones aturades, prioritàriament
majors de 40 anys i menors de 30 anys i
en situació d'atur de llarga durada.

POM-Suport Regulartizació 2020

5

12 mesos

Setembre 20-Setembre 21

Persones aturades, prioritàriament
majors de 40 anys i menors de 30 anys i
en situació d'atur de llarga durada.

POM-Regulartizació 2020

36

12 mesos

Setembre 20-Setembre 21

Persones en situació irregular per no
disposar de permís de treball

TOTAL
TOTAL

PICs 2020

704
1.067
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Els Projectes Integrals amb Contractació que tenim previst desplegar durant 2021, s’adrecen a tres col·lectius
diferenciats:
- Col·lectiu d’alta vulnerabilitat i baixa qualificació: Permet que persones en situació d’atur i que han finalitzat les
prestacions puguin desenvolupar tasques d’interès públic de manteniment d’equipaments municipals, i de zones
naturals i periurbanes en els diferents barris, a través d’una contractació laboral determinada entre 6, 9 i 12 mesos.
- Col·lectiu amb perfil d’ajudant/a de serveis, ajudant/a documentalista digital, i/o tècnic/a auxiliar: Permeten
la realització i suport a projectes i activitats a un nivell tant d’ajudant/a com de tècnic/a auxiliar, mitjançant la
contractació de professionals en situació d’atur, a través d’una contractació laboral determinada entre 6, 7, 9 i 12
mesos.
- Col·lectiu de persones en situació de regularització: Permet que persones en situació irregular puguin
regularitzar-se a través d’una contractació laboral d’una durada determinada de 12 mesos.
Els Projectes Integrals amb Contractació a desplegar durant 2021 prioritzen aquests col·lectius, sense perjudici d’una
potencial ampliació si s’identifiquen d’altres col·lectius també en situació de desavantatge davant l incorporació al
Mercat de Treball.
L’objecte d’aquest contracte és el d’assistència tècnica en les tasques de gestió administrativa associades a la
implementació i justificació de les convocatòries de Projectes Integrals amb Contractació atorgades pel Servei
d’Ocupació de Catalunya i gestionades per Barcelona Activa, desenvolupades en l’anualitat 2021.
El termini d’execució del contracte s’obrirà amb la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de les
Bases reguladores, prevista per febrer de 2021 i finalitzarà amb la gestió i justificació dels Projectes Integrals amb
Contractació (màxim, desembre 2021).
2.1. Descripció de les tasques principals
A continuació es descriuen les tasques principals del servei que haurà de portar a terme l’empresa adjudicatària amb
l’objectiu de donar suport a la gestió administrativa dels Projectes Integrals amb Contractació.
Les tasques a realitzar seran les següents:
a) Donar suport administratiu en general a l’equip tècnic que treballa en els diferents programes gestionats en
el marc dels Projectes Integrals amb Contractació, així com en d’altres tasques derivades de la gestió pròpia
(digitalització de documents, derivació de trucades, fotocòpies, etc...).
b) Portar a terme l’organització de l’arxiu físic i digital de la documentació generada en els Programes.
c) Centralitzar les incidències i millores de les Bases de Dades de Gestió específiques per Projectes Integrals
amb Contractació.
d) Donar atenció telefònica i presencial a persones beneficiàries dels Programes, proveïdors, i organismes
externs.
e) Centralitzar les consultes, suggeriments i/o incidències relacionades amb la gestió dels diferents programes.
f)

Fer la introducció de dades i recopilació dels indicadors d’activitat, en relació amb els Programes gestionats.

g) Realitzar els tràmits de documentació i suport a la gestió administrativa de recursos humans en relació amb
el programa (baixes IT, bestretes, etc...).
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h) Realitzar els tràmits i gestions davant d’organismes externs derivats de la implementació dels Programes.
i)

Control, seguiment i obertura de sol·licituds dels expedients acollits al programa d’ajuts.

j)

Descarregar, imprimir i revisar la documentació presentada per a les persones usuàries del procés de
selecció i contractació dels diferents programes.

k) Generació de documentació necessària per a la justificació dels diferents programes gestionats, davant de
l’organisme finançador corresponent.
Les persones que desenvolupin les tasques han de tenir competència TIC per treballar amb una aplicació web de
gestió de Projectes Integrals amb Contractació i domini de les eines ofimàtiques habituals per poder elaborar i
digitalitzar la documentació necessària.
2.2. Organització de la prestació del servei
La Direcció Executiva de Foment de l’Ocupació de Barcelona Activa és la responsable de la gestió de la mesura i, per
tant, de la coordinació del correcte desenvolupament de les tasques anteriorment relacionades, que desenvoluparà
l’empresa adjudicatària tenint en compte especialment els següents aspectes:
1. Gestió àgil de les tasques administratives relacionades amb la implementació dels Projectes Integrals amb
Contractació.
2. Resposta adient a les consultes plantejades per part dels agents implicats en la gestió d’aquestes programes
així com de les persones beneficiàries dels mateixos.
3. Coordinació amb els equips de gestió de Projectes Integrals amb Contractació de la Direcció de Foment de
l’Ocupació.
Mitjançant la present licitació, s’habilitarà una borsa d’hores de treball de gestió de suport administrativa, amb un
màxim de 3.600 hores, a desplegar durant el període abril-desembre 2021. El desplegament d’aquestes hores es farà
de forma planificada i assignant els recursos necessaris en relació a la fase de desenvolupament de la gestió en que
es trobi cada programa.
COORDINACIÓ GENERAL DEL PROJECTE
La coordinació del projecte recau en la Direcció Executiva de Foment de l’Ocupació de Barcelona Activa, que es
coordinarà amb la resta de departaments de l’organització implicats, per al correcte impuls i desenvolupament dels
Projectes Integrals amb Contractació.

Àfrica Cardona Gilbert
Sots-Directora Executiva d’Estratègies de Foment de l’Ocupació
Barcelona, a la data de signatura.
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