FOMENT DE CIUTAT, SA

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA

SERVEIS PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE SUPORT I ACOMPANYAMENT A LA
DINAMITZACIÓ JUVENIL DEL BARRI DEL BESÒS I EL MARESME I ENTORNS, AL
DISTRICTE DE SANT MARTÍ, AIXÍ COM PER AL FOMENT DE L’EFICIÈNCIA SOCIAL
F2000000439
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CLÀUSULA 1. - ANTECEDENTS
L’empresa municipal Foment de Ciutat SA, com a adjudicatària dels 10 Plans de Barri (PdB) de
Barcelona, té l’encàrrec d’executar el Pla de Barris del Besòs i el Maresme. El PdB és un
programa extraordinari amb pressupost assignat per revertir les desigualtats entre els barris de
la ciutat i actua en àmbits com l’educació, activació econòmica, ecologia urbana i drets socials.
És en aquest últim àmbit on s’encabeix la proposta que aquí es formula.
Un dels eixos principals de treball que estan presents en els projectes desenvolupats en el
marc del PdB del Besòs i el Maresme, és el referent a l’acció comunitària, entenent que és a
través de la participació dels veïns i veïnes a la vida comunitària del seu barri que aquest serà
més ric en solidaritat, convivència i en definitiva en benestar. Sota aquest paraigües es duen a
termes accions adreçades a fomentar l’associacionisme juvenil, a impulsar la participació dels i
les joves en la vida comunitària, a promoure activitats de lleure saludable, a desenvolupar la
seva creativitat a través de la pràctica de diverses disciplines artístiques i a millorar la seva
formació i ocupabilitat.
Amb un nombre significatiu de població juvenil (10,4% de la població amb una edat compresa
entre els 15 i 24 anys) el barri del Besòs i el Maresme és un barri jove (essent la mitjana del
districte de 8,9% i 9,2% ciutat). En el territori es duen a terme múltiples accions al voltant
d’aquesta franja d’edat proposades per equipaments, serveis o projectes on tota la seva oferta
està destinada als i les joves (Instituts Ensenyament Secundari, Punt d’informació Juvenil,
Impuls jove...) i a altres equipament, serveis i projectes on l’oferta es compatida amb la resta de
la població (equipaments de salut, biblioteca, centre cívic, casal de barri, espais esportius...)
Tots aquests serveis formen part de la “taula comunitària de joves”, espai formal i periòdic on
es reuneixen els professionals que duen a terme projectes per aquesta franja d’edat i on
s’analitzen les mancances, necessitats, propostes i accions que afecten aquest col·lectiu.
Amb tot, no existeix actualment, ni un espai propi pels joves (casal de joves) ni una figura
específica de dinamització que treballi amb els i les adolescents i joves fins als 24 anys i de
manera preferent amb la franja dels 15-18 anys.

Si que existeix un grup de joves organitzat i amb molt de potencial que té per objectiu dur a
terme activitats per joves i que centra la seva activitat principalment al voltant de la Festa Major.
Aquest grup actualment es troba en un període de creixement i amb voluntat d’obrir-se al barri i
de participar de la vida associativa d’aquest.

La línia d’actuació que es proposa en aquesta plec té com a objectiu oferir una proposta
d’activitats al voltant de les quals es generin relacions i trobades entre els i les joves del barri i
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que a la vegada ens ajudin a potenciar espais de participació i compromís dels i les joves
amb el seu barri .
La contractació d’una figura tècnica que acompanyi aquests processos d’apoderament
col·lectiu del jovent ha de facilitar la consecució d’aquest objectiu. Aquesta figura actuarà
de connectora i promotora de sinergies amb els diferents equipaments, serveis i projectes del
Besòs i al Maresme, impulsant la participació dels i les joves en les activitats comunitàries
existent i desenvolupant-ne de pròpies en el marc del calendari festiu del barri.
Per tot allò exposat anteriorment, el Pla de Barris en coordinació amb el Districte de Sant Martí,
decideix impulsar aquesta licitació.
CLÀUSULA 2.- OBJECTE I OBJECTIUS DEL CONTRACTE
L’objecte principal d’aquest encàrrec és la prestació del servei de suport, dinamització i
acompanyament juvenil al barri del Besòs i el Maresme, oferint als joves una alternativa de
lleure saludable i motivador i potenciant la cultura de la participació, l’autogestió, la
responsabilitat i el compromís, així com contribuint també a la creació, acompanyament i
consolidació de grups de joves (ja sigui en relació a l’actual grup de joves com als futurs) que
es sumi a la vida comunitària i associativa del barri.
Per aconseguir aquests objectius caldrà:
1. Conèixer les propostes existents al territori vinculades als adolescents i als
joves amb l’objectiu d’establir sinèrgies, participant a la Taula Jove.
2. Generar una programació d’activitats adreçades als adolescents i als i les
joves del barri, d’acord amb els interessos d’aquests i amb la col·laboració
de la Taula Jove.
3. Col·laborar en l’organització i promoure la participació d’adolescents i joves
en els espais calendaritzats del barri.
4. Impulsar el desenvolupament de projectes de prevenció de violències
masclistes, racistes i homòfobes, entre d’altres. Potenciar la formació en
aspectes de gènere amb visió feminista.
5. Potenciar la inclusió d’adolescents i joves amb diversitat d'origen.
6. Apropar el catàleg de recursos municipals a la joventut amb diversitat
funcional.
7. Promoure les sinèrgies entre el treball específic amb els i les joves amb el
que es desenvolupa des dels equipaments culturals de proximitat
(Verneda- La Pau entre d’altres)
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8. Realitzar accions de promoció de l’associacionisme juvenil entre joves no
associats.
9. Generar accions de relació i diàleg entre grups de joves per tal d’ampliar la
base dels diversos grups de joves existents al barri i potenciar la seva
organització.
10. Acompanyar i formar aquells grups de joves que vulguin formalitzar la seva
activitat a través de l’associacionisme.
11. Connectar als/ a les adolescents i joves del barri amb projectes, iniciatives i
grups organitzats que abordin aspectes socials relacionats amb les
desigualtats

des

d’una

òptica

de

l’autoorganització

(migracions,

ecologisme, pobresa energètica, desnonaments, etc).
CLÀUSULA 3.- DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES A DESENVOLUPAR
Les funcions assignades a aquest perfil professional seran les que es descriuen en aquesta
clàusula a més d’altres que es puguin aportar durant el desenvolupament del projecte.
Aquestes tasques s’hauran d’adaptar a la realitat de la intervenció amb la finalitat d’assolir els
objectius abans esmentats. La realització de les tasques concretes s’aniran pactant i avaluant a
les reunions de seguiment.
Les tasques son:
•

Realitzar un diagnòstic sobre la situació dels joves del barri així com la realitat i
potencialitat associativa-comunitària.

•

Reforçar els espais on hi participen adolescents i joves al barri del Besòs i el
Maresme des de l’estratègia compartida entre Districte, Pla de Barris i la Taula
Jove del barri.

•

Potenciar la relació entre projectes i serveis i els grups de joves del Besòs i el
Maresme.

•

Promoure una programació i activitat consensuada amb els grups de joves del
barri. Potenciar la participació dels joves del barri a les activitats, generades pels
grups de joves així com les generades pels professionals del territori.

•

Enfortir, estructurar i potenciar els grups de joves del barri, així com promoure la
creació d’una entitat que agrupi a diferents col·lectius de joves del barri.

•

Acostar les polítiques públiques adreçades al jovent a aquells/es joves que no es
troben organitzats o que no participen de cap projecte del barri.

En el cas que durant el període de vigència d’aquest contracte es faci efectiu l’obertura d’un
espai exclusiu pels joves, el/la dinamitzador/a de joves haurà d’afegir als seus objectius i
tasques totes aquelles relacionades amb la gestió i autogestió d’aquest espai i el que això
comporta.
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CLÀUSULA 4.- RECURSOS HUMANS i MATERIALS
Amb independència dels requisits que haurà de complir l’adjudicatària i que es troben recollits
en el Plec de Condicions Particulars, l’equip mínim que haurà d’assignar-se a aquest contracte
és el següent:
•

Un tècnic/a amb estudis d’educació social, treball social, psicologia, sociologia o
pedagogia. La persona encarregada del projecte ha de reunir, com a mínim, les
següents característiques:
o

Experiència acreditada d’un mínim de (3) tres anys treballant amb adolescents i
joves en entorns socials d’alta complexitat.

o

Experiència en el treball d’acompanyament i dinamització a entitats i col·lectius
de joves, principalment en espais que han acabat abordant l’autogestió o gestió
cívica.

o

Capacitat per a potenciar accions d’intervenció sòcio-educativa adreçada a
adolescents i joves.

o

Implicació i participació en espais col·lectius de joves.

o

Coneixement de moviments socials urbans vinculats amb espais de joventut.

Tota vegada que entre els participants hi poden haver menors d’edat, tot el personal treballador
esmentat haurà de complir la condició de no haver estat condemnat per sentència ferma per un
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, assetjament
sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de
menors, així com tràfic d'éssers humans. A aquests efectes, l’adjudicatària del concurs haurà
de presentar, juntament amb cada contracte de personal, el certificat d’antecedents penals i
declaració jurada de no haver estat condemnat per cap dels delictes esmentats en cap altre
país.
L’entitat adjudicatària aportarà el material informàtic, telèfon mòbil i material fungible que
requereixi el normal desenvolupament de la seva feina.
L’horari laboral setmanal de la persona seleccionada serà de 38,5 hores a la setmana
distribuïdes a necessitat del projecte, i inclourà caps de setmana així com les dates festives del
calendari festiu i comunitari del barri. Dintre de l’horari hi haurà franges de matí, tarda i caps de
setmana. Aquest horari es pactarà segons necessitat d’intervenció amb l’equip que realitzarà el
seguiment del projecte (Districte – Pla de Barris).
-Es preveu la disposició d’una quantitat de 6.000€ (sis mil euros) en concepte de partida alçada
destinada a finançar activitats, materials de comunicació i difusió, així com talleristes
especialitzats en temàtiques molt concretes. Les partides alçades seran abonades, amb la
prèvia validació per part de Foment de Ciutat i seran utilitzades amb criteris tècnics. La no
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utilització de tota la partida no implica la utilització d’aquestes quantitats a altres partides
diferents.
En cas que les recomanacions sanitàries estimin convenient evitar els contactes per a posar fre
a la propagació del COVID-19, Foment de Ciutat podrà sol·licitar que l’empresa/entitat modifiqui
la forma de prestar el servei aplicant aquelles mesures necessàries per a complir amb les
esmentades recomanacions alhora que garantint la prestació adequada del servei.
CLÀUSULA 5.- CALENDARI, LLOC DE REALITZACIÓ I DURADA DEL PROJECTE
El projecte es desenvoluparà al barri del Besòs i el Maresme. Donat que no hi ha un
equipament específic per joves, l’activitat que aquest programa generi es podrà dur a terme en
espais com el Casal de Barri, Centre Cívic Besòs, IES Besòs, IES Prim entre d’altres. Cal tenir
present que una part important de la intervenció es realitzarà en medi obert. Així mateix, el
professional disposarà d’un espai de treball a l’oficina del Pla de Barris del Besòs i el Maresme.
En el cas que durant el període de vigència d’aquest contracte es faci efectiva l’obertura d’un
espai exclusiu pels joves, aquest espai passarà a ser el centre de totes les activitats. La
previsió és que el projecte es dugui a terme des del desembre del 2020 fins a desembre de
2021 amb opció de fins a un any de pròrroga.
CLÀUSULA 6.- SEGUIMENT I AVALUACIÓ
L’adjudicatària haurà de realitzar un informe de seguiment trimestral per tal que Foment de
Ciutat i el Districte de Sant Martí facin seguiment del projecte. Aquest informe es presentarà a
una reunió de seguiment de projecte on assistiran tant els/les tècnics/ques assignats de
Foment de Ciutat- Pla de Barris com del Districte de Sant Martí. Setmanalment, el/la tècnic/a
realitzarà un informe resumit explicant les línies i accions abordades durant la setmana. La
comunicació telefònica amb els referents assignats serà contínua.
Així mateix, caldrà que l’adjudicatària presenti, un cop finalitzat el projecte, una memòria i un
informe d’avaluació de les activitats desenvolupades on es recullin les activitats realitzades i es
valori per part d’aquesta, l’acompliment dels objectius fixats al programa. De la mateixa manera
s’haurà de presentar el nivell d’assoliment dels indicadors prèviament marcats.

Miquel Izquierdo Molinero
Cap de Projecte del Besòs i el Maresme del Pla de Barris de Barcelona
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