PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER ADJUDICAR EL CONTRACTE
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI PER AL DESENVOLUPAMENT
DEL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL LOCAL PER LES PERSONES LGBTI+
PRIMERA.- Objecte i abast del contracte
L’objecte del contracte és la prestació de l’atenció especialitzada a persones LGBTI+
(lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals), així com al l’entorn sociofamiliar i
l’atenció a la diversitat sexual i de gènere en l’àmbit comunitari. Aquest servei s’ofereix des
del Punt d’Atenció a la Diversitat Sexual (PADS) ubicat al Casal de les Dones de l’Ajuntament
de Reus.
L'abast d'aquest contracte és donar compliment a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre per
garantir el dret de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una de les mesures que regula aquesta norma, és
l’oferiment a la ciutadania d’un Servei d’Atenció Integral (a Reus anomenat PADS) per a
persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de partir una discriminació o violència
per LGTBIfòbia , amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils i properes d’acord amb
les necessitats d’aquestes persones.
Finalment, aquest Plec de prescripcions tècniques particular s’ha confeccionat tenint en
compte allò previst a la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb
diversitat funcional, així com els criteris d'accessibilitat universal i de disseny universal o
disseny per a totes les persones, tal com són definits en la legislació vigent.

SEGONA.- Termini del Contracte
La durada del contracte és de 2 anys a comptar des de la formalització del contracte, amb la
possibilitat de pròrroga de 2 anys més (1+1).

TERCERA.- Prestació i funcionament del servei.
La prestació del PADS es desenvolupa de forma habitual al Casal de les Dones de Reus.
Aquest servei pot requerir desplaçaments a centres educatius i/o equipaments del municipi
de forma puntual.
La persona que presti el servei ha de participar, quan sigui requerida, dels serveis i protocols
de coordinació i en xarxa segon indicació del contracte, però en cap cas serà part de l’equip
estructural del servei.
La persona que presti el servei haurà de respondre en el menor temps possible a les diferents
situacions d’urgència que es poden donar puntualment, com agressions LGBTIfòbiques i/o
atencions individualitzades que requereixin assessorament especial.
Les funcions generals a desenvolupar son les següents:

•

Atenció individual i grupal per a les persones LGBTI i aquelles que s’adrecin per
qüestions de diversitat sexual, orientació sexual i identitat o expressió de gènere.

•

Donar una atenció de qualitat a les persones LGBTI fent un acompanyament eficient
pel coneixement dels recursos específics.

•

Sensibilitzar a la població del municipi de l’existència de persones LGBTI, mitjançant la
difusió del servei (xerrades, activitats, projectes)

•

Assessorament, informació i recursos LGBTI als diferents serveis i equipaments de la
població i als diferents serveis i equipaments educatius municipals.

•

Impartir formació i o tallers als diferents serveis i equipaments educatius municipals.

L’empresa adjudicatària està obligada a donar compliment a les mesures que es decretin en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19.
Així mateix, és la responsable de garantir i dispensar els equips de seguretat que siguin
necessaris, seguint les instruccions de seguretat, per el normal funcionament del servei.

QUARTA.- Direcció tècnica
L’adjudicatària gestionarà la prestació del servei, sense perjudici de les facultats de decisió i
inspecció de l'Ajuntament com a titular d'aquest.
L'empresa adjudicatària designarà una persona de referencia que actuarà com a responsable
del treball i del compliment dels objectius d'aquest plec de condicions i que serà considerada
com a única interlocutora vàlida front l'Ajuntament de Reus.
Per part de l'Ajuntament de Reus es nomenarà una persona responsable del contracte que
tindrà com a funcions el control i la gestió dels objectius, definirà les actuacions i conformarà
les factures.
Les instruccions es realitzaran per escrit o verbalment, mitjançant reunions mensuals, amb
l'objectiu de solucionar qualsevol problema o aspecte tècnic que puguin sortir en el decurs
de l'execució del contracte. Per al seguiment dels objectius l’empresa adjudicatària ha de fer
entrega d’una memòria anual.

CINQUENA: Propietat dels treballs
Tots els materials elaborats per l'empresa adjudicatària en base al present plec de condicions
seran propietat de l'Ajuntament de Reus.
L'empresa no en podrà fer ús o divulgació dels estudis, documents elaborats en relació a
aquest plec, ni dels resultats, ni dels continguts, ja sigui en forma total o parcial, directa, ni
durant l'execució del contracte, ni un cop s'hagi acabat, excepte que sigui autoritzat per
l'Ajuntament de Reus.
El contingut del treball lliurat per l'Ajuntament de Reus és confidencial.

ACCIONS PER A UNA CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE
•

El servei objecte del contracte es desenvoluparà respectant les normes sociolaborals
vigents a Espanya i en la Unió Europea, i de l'Organització Internacional del Treball.

•

En la determinació del pressupost del contracte s'haurà de tindre en compte el salari
base i totes aquelles retribucions establertes en el conveni, pactes o contractes
laborals que resultin de l'aplicació al contracte.

•

En el desenvolupament del servei objecte del contracte s’hauran d’adoptar, en tot cas,
les mesures previstes en matèria de seguretat i salut en el treball, i les mesures
necessàries per evitar que de l’execució del contracte es puguin derivar danys al
personal municipal o a la ciutadania en general.

•

L'empresa adjudicatària en el moment de formalitzar el contracte, acreditarà
mitjançant declaració responsable l'afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les
persones treballadores destinades a l'execució del contracte. Aquesta obligació
s'estendrà a tot el personal subcontractat per l'empresa adjudicatària principal.

•

En tot cas s’haurà de respectar el principi de no discriminació per raó de gènere i
s’haurà d’evitar l’ús del llenguatge i imatges sexistes, que es fa extensiu a la
documentació que presenti el/s licitador/s.

A Reus,
La tècnica de Polítiques d’Igualtat de Gènere

