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CLÀUSULA 1.- ANTECEDENTS
L’empresa municipal Foment de Ciutat SA, com a adjudicatària dels 10 Plans de Barri de
Barcelona, té l’encàrrec de redactar i executar els 10 Plans de Barri durant el període
2016-2020.
En el marc del Pla de Barris, l’Ajuntament de Barcelona busca projectes que contribueixin a
reduir les desigualtats entre els barris de la ciutat de forma que donin eines per al
desenvolupament d’aquells que actualment estan en una situació més desfavorida.
Les arts, en totes les seves expressions, són una eina molt poderosa per contribuir al
benestar de les persones i alhora per a incentivar la superació personal, augmentar la
capacitat de motivar-se, la capacitat de concentració i l’expressió. I la música en particular
desperta una sensibilitat especial que permet treballar valors i que es tradueix en resultats
tangibles respecte al compromís, la responsabilitat, la constància, l’esforç i la perseverança
i la convivència entre molts altres.
La fundació privada VOZES, a través del projecte “Músics per la pau i la integració Vozes,”
des de l’any 2004 ofereix accés a la formació musical i cessió d’instruments, de forma
gratuïta, a infants, adolescents i joves que viuen en barris amb dificultat d’accés a la
cultura. A través d’aquest projecte, s’apropa la música i l’art a aquests infants, adolescents
i joves i a les seves famílies donant-los l’oportunitat de tenir una experiència cultural de
llarg recorregut, sense renunciar a la qualitat i el compromís que la pràctica musical
exigeix.
La metodologia del projecte Vozes està inspirada en el sistema nacional d’orquestres i cors
infantils i juvenils de Veneçuela. El seu fundador i líder és Pablo González, que ha estat
alumne avantatjat del Sistema d’Orquestres i Corals de Veneçuela i que ha aportat a
Barcelona els seus coneixements musicals i la seva experiència com a alumne, fet que es
considera un aspecte molt valuós a l’hora d’inspirar als infants i joves participants al
projecte.
El projecte Vozes ha estat premiat en múltiples ocasions, destacant:











2018 Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat
2017 Medalla d’Honor de l’Ajuntament de Barcelona
2016 1r. Premi “Premi Blau” dels premis “GARCI”
2016 Menció Especial Premi UNESCO Federico Mayor Zaragoza
2014 3er. Premi UNESCO Federico Mayor Oreja
2013 1er. Premi certamen per la convivència “Nou Barris Acull”
2013 1er. Premi “GARCI”
2012 1er. Premi “Nou Barris”
2012 1er. Premi UNESCO Federico Mayor Zaragoza
Considerat exemple de Bona Pràctica per part de la Generalitat de Catalunya
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Considerat exemple de Bona Pràctica per part de la Comissió Europea

L’ampliació del projecte que es pretén contractar es considera un servei que només pot ser
encomanat a una empresa determinada d’acord amb el que estableix l’article 168.2 de la
LLCSP, atès que no existeix competència per raons tècniques donat que:
a) El mètode utilitzat per la Fundació privada Vozes és únic en creació d’orquestres
infantils i juvenils formades per infants, adolescents i joves en situació de
vulnerabilitat social seguint el model del Sistema d’ Orquestres i Corals de
Veneçuela.
b) La fundació privada VOZES s’ha demostrat que compta amb el voluntariat i el
recolzament comunitari per dur a terme aquesta ampliació del projecte a un cost
assumible per a l’Administració.
Aquestes circumstàncies, unides a les raons contingudes a l’informe d’exclusivitat emès
per l’Institut de Cultura de Barcelona, que s’adjunta al present Plec de Bases, justifiquen
que la present licitació es tramiti mitjançant procediment amb negociació amb un únic
licitador.

CLÀUSULA 2.- OBJECTE I OBJECTIUS DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquest contracte consisteix en dur a terme el projecte VOZES en base a les
següents activitats i les següents previsions d’alumnat:
DINS DE L’HORARI LECTIU:




Orquestra de Corda Ciutat Comtal: 44 alumnes de tercer a sisè de primària de
l’escola Ciutat Comtal al barri de Vallbona (Districte de Nou Barris). Sessions
d’una hora i mitja setmanal durant tot el curs escolar.
Orquestra de Corda Ferrer i Guàrdia: 48 alumnes de quart de primària de l’escola
Ferrer i Guàrdia al barri de Ciutat Meridiana (Districte de Nou Barris). Sessions de
3 hores setmanals durant tot el curs escolar.
Orquestra de Corda i Coral Infantil La Pau: 36 alumnes de l’escola La Pau, al
barri de la Verneda-La Pau (Districte de Sant Martí). Sessions d’una hora i mitja
setmanal durant tot el curs escolar.

FORA DE L’ HORARI LECTIU:



Taller de Guitarra i Teclat a l’Institut - Escola El Til·ler, obert als nens i nenes
(fins a un màxim de 25) del barri de Bon Pastor (Districte de Sant Andreu).
Sessions d’una hora i quart setmanal durant tot el curs escolar.
Orquestra de Corda a l’escola La Pau, obert als nens i nenes (fins a un màxim
de 25) del barri de la Verneda-la Pau (Districte de Sant Martí). Sessions d’una hora
setmanal durant tot el curs escolar.

L’objectiu del projecte VOZES és incidir en un canvi social potenciant els valors de la
convivència, la solidaritat, la integració, la interculturalitat, la constància, l’esforç i la
perseverança a través de la música. Utilitzant la música, primer amb el coneixement dels
instruments i després amb les orquestres i corals, es treballa per la millora social i
3

intel·lectual dels seus participants, obtenint resultats més enllà dels estrictament musicals,
com és la millora de la pròpia autoestima, en el rendiment escolar, l’augment del
compromís i la responsabilitat i la sensació de pertinença a un grup a través de la
construcció de la identitat col·lectiva tenint en compte la interculturalitat, el gènere i l’edat.
Per altra banda, les famílies dels infants participants veuen augmentades les seves xarxes
de relació creant espais de solidaritat entre elles.
Els infants i els adolescents accedeixen a qualsevol dels espais Vozes on es realitzen
activitats musicals diverses iniciant-se a través del cant coral per posteriorment accedir, si
així ho desitgen, a la formació d’un instrument que escolliran, i formar part d’una de les
formacions artístiques amb les que compta el projecte si així ho volen.
D’aquesta manera, la clau de la metodologia resideix en la immersió dels nens des de
fases inicials de l’aprenentatge amb les orquestres avançades, combinant així les classes
grupals i individuals de l’instrument amb la incursió amb la primera orquestra. Això genera
en els infants un aprenentatge molt més accelerat i la il·lusió per aprendre i arribar a nivell
dels “grans”.
El projecte Vozes ha creat una estructura d’orquestres simfòniques de diferents formats,
corals i batucades. A Barcelona el projecte compta amb diferents formacions artístiques
que van consolidant-se: dues Orquestres Simfòniques “Vozes” i “Internacional Vozes”; tres
Orquestres “Amadeus”, “Beethoven”, “Corelli; tres Corals: Infantil, sèniors i pares; una
Batucada i petits grups de cambra.
Amb la contractació d’aquest projecte, Foment de Ciutat ajuda a :
 Introduir l’aprenentatge musical i el que aquest comporta dins i fora horari escolar.
 Facilitar de forma gratuïta els instruments necessaris per a dur a terme el projecte.
 Facilitar que els nenes i nenes que gaudeixen del projecte dins l’horari escolar i que
estiguin especialment motivats puguin seguir el seu aprenentatge fora l’horari
escolar, incorporant-se a la resta d’espais VOZES existents.
 Oferir accés a la formació musical i instrumental, fora horari escolar i de forma
gratuïta, a tots aquells infants i les seves famílies interessades del barri.
Així, els objectius específics del contracte són:







Facilitar l’accés a la pràctica musical i donar noves eines d’expressió a una franja de
població que, per motius culturals i econòmics, actualment no hi té accés.
Contribuir, a través de la música, a un millor desenvolupament psicosocial d’infants i
joves que viuen en entorns vulnerables, que incideixi positivament en l’autoestima i la
construcció de la identitat col·lectiva i inclusiva del barri, tenint en compte la
interculturalitat, el gènere i l’edat.
Fer conscient als alumnes i les seves famílies de la necessitat de responsabilitzar-se
de la cura dels instruments, i especialment en aquells que els hi són cedits per un ús
individual i que es poden emportar a casa per assajar.
Augmentar el sentiment de pertinença a un grup potenciant el compromís dels infants i
joves així com les seves famílies i fent-los partícips i protagonistes de les activitats i l’
organització que es genera al voltant dels tallers i els concerts .
Augmentar l’autoestima i l’orgull de barri, donant visibilitat als resultats sorgits de
l’estudi de la música per part d’alguns dels seus veïns i veïnes.
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Col·laborar en les dinàmiques comunitàries de cada barri, participant en les activitats
que s’organitzen al voltant del calendari festiu, a traves de la presentació dels concerts
de les orquestres i les corals

CLÀUSULA 3.- DESTINATARIS DELS SERVEIS
El nombre de participants previstos al programa, en el seu apartat d’ensenyaments
musicals dins horari lectiu, és d’aproximadament 130 nens i nenes de les escoles de Ferrer
i Guàrdia, Ciutat Comtal i la Pau.
En relació a l’activitat fora de l’horari lectiu, el nombre de participants previstos és
d’aproximadament 50 nens i nenes que no necessàriament han de ser alumnes de l’escola
on es durà a terme l’activitat.

CLÀUSULA 4.- RECURSOS HUMANS I FUNCIONS DEL PERSONAL
El projecte compta amb l’aportació de músics voluntaris que col·laboren amb la Fundació
VOZES i que són una part intrínseca del projecte des dels seus inicis. En el present
contracte només es tindrà en compte l’aportació que fan els músics contractats al projecte
per a poder dur a terme l’activitat objecte d’aquest plec i estan dimensionats per tal que
puguin desenvolupar l’encàrrec sense la presència dels voluntaris, els quals, en el cas de
ser-hi, sumaran, però que en cap cas han de substituir als professionals contractats per
aquest fi.
L’equip mínim que haurà d’assignar-se a aquest contracte és el següent:
 1 Coordinador del projecte. La seva dedicació prevista és de 12 hores
setmanals.
El seu objectiu principal serà portar a la pràctica el projecte dissenyat. Aquesta persona
haurà d’estar en permanent contacte amb el altres professionals del projecte i farà les
gestions necessàries per a que les activitats programades es duguin a terme en les
condicions establertes. Així mateix, s’encarregarà de la recollida de les dades
necessàries per a poder realitzar els mecanismes de seguiment i avaluació que es
determinen a la clàusula 9 del present plec.
Les funcions assignades a aquesta persona seran, com a mínim, les següents:


En general:
 L’organització de l’activitat i tot el que aquesta comporta: selecció, relació i
supervisió dels formadors musicals, dur a terme la planificació anual del
projecte així com la distribució horària de les classes de formació musical i
instrumental i la supervisió de la metodologia.
 Explicar als infants i adolescents participants i a les seves famílies les
característiques del projecte, així com ser el punt de referència per aquests en
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tot el que calgui i fent-los participats del desenvolupament d’aquest
(organització entre ells per acompanyar als nens i nenes als diversos espais
VOZES, preparació dels concerts, etc.).
 Gestionar tot allò que fa referència als instruments: compra, cessió,
emmagatzematge, manteniment, etc.
 Coordinació de tot el procés de preparació de concerts i altres actes.
 Fomentar la implicació i la participació de les famílies en les activitats
familiars obertes a la comunitat.
 Confecció de la Memòria de final del projecte on es recullin les activitats
realitzades, amb un recull d’indicadors (nombre de beneficiaris, entre altres) i
on es valori l’acompliment dels objectius fixats al programa.
 Qualsevol altra prevista a la restant documentació de la licitació, així com
qualsevol altra tasca que, tot i no estar expressament relacionada, tingui
caràcter complementari i/o accessori i sigui de necessària execució per a
realitzar les tasques descrites.


Dins horari escolar:
 Ser la persona referent per a les escoles i valorar amb la direcció del centre
escolar, la idoneïtat dels curs on dur a terme, horaris, metodologia, aules...
 Mantenir una estreta col·laboració amb la mestra de música de cada escola
per tal que la dinàmica de les classes sigui compartida.
 Manteniment de coordinacions estretes amb els centres educatius per tal de
compartir amb els mestres referents el seguiment dels i les menors en el
projecte.



Fora horari escolar:
 Fer les gestions i l’acompanyament pertinent a aquells alumnes i les seves
famílies que mostrin especial interès en seguir l’aprenentatge de la música fora
de l’horari escolar.
 Vetllar per la bona convivència de l’activitat fora l’escola dins els espais de
l’escola La Pau i l’ Institut - Escola El Til·ler.
 Participar a les taules, xarxes i grups de treball de cada territori i reforçar els
lligams del projecte amb el teixit comunitari.


3 Formadors musicals per a les orquestres de corda: Músic, professor
de música, la categoria professional del qual serà prèviament validada. Es demana
que aquests perfils de professionals hagin treballat almenys 2 anys en els darrers 5
anys en projectes de formació musical i acostant la música als infants i joves en
condicions de vulnerabilitat.
Es preveu una dedicació d’ 11 hores setmanals cadascun o, en el seu cas, un
total de 33 hores setmanals de dedicació al projecte.
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2 Formadors musicals de guitarra i teclat: Músic, professor de música,
la categoria professional del qual serà prèviament validada. Es demana que
aquests perfils professionals hagin treballat almenys 2 anys en els darrers 5 anys
en projectes de formació musical i acostant la música als infants i joves en
condicions de vulnerabilitat.
Es preveu una dedicació de 3 hores setmanals cadascun o, en el seu cas, un
total de 6 hores setmanals de dedicació al projecte.
Els perfils de formadors musicals seran els encarregats d’impartir la formació de
música i instrument.
Hauran de dur a terme les classes musicals i instrumentals i els grups que els hi
hagi assignat la persona encarregada de la coordinació del projecte. El número de
formadors musicals ha de ser el suficient per a cobrir les hores assignades al
projecte que es detallen en el quadre de preus adjunt a la documentació del
contracte.
Les tasques assignades als formadors musicals i instrumentals seran:
 Impartir les classes de llenguatge musical i instrumental que determini el
projecte amb la filosofia, els valors i els continguts del projecte.
 Facilitar i acompanyar als infants i joves en el desenvolupament de l’activitat,
fomentant el seu desenvolupament personal, afavorint la seva inclusió social,
els processos creatius i les dinàmiques grupals.
 Ser observadors de les potencialitats i mancances de cada alumne, per tal
d’actuar en conseqüència i, en el seu cas, adaptar l’aprenentatge.
 Participar a les sessions/reunions de coordinació del projecte que es
desenvolupin periòdicament.
 Reportar sobre el desenvolupament de les sessions a la persona
encarregada de la coordinació del projecte.
 Recollir les dades d’assistència i altres indicadors necessaris per a fer
l’avaluació.
 Reportar sobre el desenvolupament de les sessions a la persona
encarregada de la coordinació del projecte.
 Aquelles altres funcions no relacionades explícitament en la documentació
del procediment, que siguin necessàries per a la bona execució del projecte.

CLÀUSULA 5.- CALENDARI, HORARI i DURADA DEL CONTRACTE
El període de prestació del servei s’iniciarà l’1 de gener de 2020 i finalitzarà el 31 de
desembre de 2020. Es preveu la possibilitat d’exercitar una pròrroga de 12 mesos de
servei addicionals, preveient-se des de l’1 de gener a 31 de desembre de 2021.

7

L’horari de les classes dins i fora l’horari escolar seguirà el mateix establert a inici del curs
2019-2020 i en el cas que s’hagi de modificar per al curs 2020-2021 es farà amb l’acord de
les direccions de les escoles afectades.

CLÀUSULA 6.- LLOC DE DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
El projecte es durà a terme a les següents escoles:





Escola Ferrer i Guàrdia (barri de Torre Baró)
Escola Ciutat Comtal (barri de Vallbona)
Escola - Institut El Til·ler (barri de Bon Pastor)
Escola La Pau (barri La Verneda La Pau)

Els concerts que generen les orquestres, i que són part important del projecte donat que
permeten visualitzar i posar en valor l’activitat creada conjuntament, es podran dur a terme
en diversos espais, essent alguns del propi barri (centre cívic, escola, institut, plaça) i
d’altres fora del barri (auditori, entre altres).

CLÀUSULA 7.- DESPESES DEL PROJECTE
En aquest plec no s’inclou l’adquisició i el manteniment d’instruments donat que la
Fundació VOZES ja compta amb un estoc d’instruments per garantir la realització del
projecte en condicions òptimes.
Es preveu una partida alçada per un import global de 1.150,- € (MIL CENT CINQUANTA
EUROS) prevista per a costejar despeses de difusió i comunicació del projecte. Les
despeses que s’incorrin a càrrec de la mencionada partida hauran de ser prèviament
validades per Foment i hauran de ser autoritzades de forma expressa i justificades
mitjançant presentació dels corresponents justificants de la despesa.

CLÀUSULA 8.- RELACIÓ AMB L’ENTORN
L’entitat desenvolupa la seva activitat des dels diferents espais, compromesos en potenciar
el sentiment de pertinença al barri on s’ubiquen i, al mateix temps, crear vincles amb els
teixits associatius, mitjançant la participació de les formacions artístiques a festes de barri,
associacions de comerciants, associacions de veïns, entitats i districtes.
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CLÀUSULA 9.- SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Caldrà que l’adjudicatària presenti, un cop finalitzat el servei, una memòria on es recullin
les activitats realitzades, amb un recull d’indicadors (nombre de beneficiaris) i on es valori
per part d’aquesta, l’acompliment dels objectius fixats al programa.
Aquesta avaluació servirà per rectificar, ajustar i millorar els serveis oferts quan així sigui
necessari en un futur.
Així mateix, s’establiran reunions de seguiment periòdiques amb la persona referent que
s’assigni del Pla de Barris de Foment de Ciutat i el personal de l’ICUB, per tal de fer
valoració de la implantació del projecte, les incidències detectades, els aspectes de
millora, dificultats amb les que s’han trobat, seguiment del personal contractat, etc.

Fina Pidelaserra Font
Coordinadora de l’àmbit de drets socials
Foment de Ciutat, SA

9

