FOMENT DE CIUTAT, SA
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CLÀUSULA 1.- ANTECEDENTS
El Raval Sud i el Gòtic Sudforma part dels 16 barris de la ciutat que tenen un Pla de Barris amb l’objectiu
de reduir les desigualtats existents entre els barris de Barcelona. Aquest fet ha generat una sèrie
d’anàlisi i reflexions respecte a quines són les característiques del barri, les seves potencialitats i
mancances i que han quedat recollides en el diagnòstic que acompanya la definició d’aquest Pla de
Barris(http://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/raval-sud-i-gotic-sud/inici).Una de les mancances
detectades conjuntament amb entitats i serveis del territori vinculades al treball amb joves és la baixa
participació juvenil no vinculada a entitats professionalitzades. A finals de 2017 es va plantejar treballar
aquest aspecte aprofitant una sèrie de circumstàncies que s’han produït al mateix temps:
- La compra de l’edifici Casa Fàbrica Can Seixanta per part de l’Ajuntament al desembre de
2016 per al seu ús com a habitatge públic i equipament juvenil i de memòria.
-La possibilitat i necessitat de recollir criteris i voluntats dels i les pròpies joves sobre el futur
equipament juvenil per a poder incidir en el disseny del projecte de rehabilitació de l’edifici.
- La voluntat de fomentar la participació dels i les joves del Raval, fent especial atenció a aquells
no vinculats a entitats i alhora de treballar en xarxa des d’espais compartits amb serveis i
entitats juvenils del barri majorment professionalitzades per coordinar les funcions del servei i
no solapar dinàmiques si no més aviat complementar-les.
- La necessitat de fer un treball de foment de la participació especialment amb els i les joves
d’entorns familiars d’origen divers i amb una mirada específica de gènere.
- La voluntat d’assajar a l’àmbit de la Rambla del Raval nous usos i dinàmiques veïnals i de
vida quotidiana poc presents,com són les juvenils.
Amb aquesta detecció de mancança i l’escenari de possibilitat que representa el futur equipament
juvenil de Can Seixanta es va decidir fer un primer encàrrec per iniciar el servei de foment de la
participació juvenil no vinculades del més de febrer del 2018 fins al juliol del mateix any. Aquest servei,
anomenat kn60Lab, ha consistit en la instal·lació d’un dispositiu d’equipament juvenil temporal (dos
mòdols d’obra) a la Rambla del Raval obert tres tardes a la setmana (dimarts, dijous i divendres de 17
a 20) amb un equip d’educadors i dinamitzadors i una coordinació general en les diferents fases del
projecte fins a l’actualitat. Es pot consultar el procés a https://kn60lab.wordpress.com/.
Un cop valorat els resultats obtinguts per aquest servei des de Foment de Ciutat i el Dte. De Ciutat Vella
es valora la idoneïtat d’aquest contracte per continuar el servei de Kn60Lab durant l’any 2020 i
2021afegint un circumstància a les anteriorment descrites: la possibilitat a assolir durant el proper any
de traslladar les dinàmiques juvenils fins ara assajades a la via pública a un local públic cedit per assajar
el funcionament d’un incipient “casal de joves”.
Per tant amb aquest contracte es vol donar continuïtat a l’objectiu i metodologia de treball amb joves
però en un espai diferent, fent paulatinament el trasllat de les dinàmiques establertes a un local d’ús i
activitat propi juvenil on es pugui garantir confort i qualitat d’espai per fer activitat tot l’any assajant
l’espai juvenil que existirà al futur equipament de Can Seixanta.
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CLÀUSULA 2.- OBJECTE I OBJECTIUS DE CONTRACTE
L’objecte d’aquest contracte és la dinamització d’un servei que contribueixi a construir una comunitat
de joves diversa i dinàmica que esdevingui un teixit sòlid participatiu que es consolidi com espai de
trobada i casal de joves que serà la llavor de l’ equipament juvenil del Districte.
Amb aquest marc general es desplegarà aquest servei responent als següents objectius:
✓ Fomentar la participació juvenil orientada cap a l’autogestió i l’autonomia dels i les joves,
mobilitzant-los com a agents actius a partir dels seus interessos culturals i socials, amb
especial èmfasi al jovent no vinculat a serveis o entitats.
✓ Potenciar dinàmiques juvenils al voltant tant del dispositiu a la Rambla del Raval com
posteriorment a un local públic habilitat com a espai juvenil, sent la llavor del que serà en
un futur l’equipament juvenil de Can Seixanta.
✓ Crear un espai juvenil que sigui relacional, d’acollida i d’estada, des de la corresponsabilitat
amb els i les joves, que pugui acollir la diversitat de joves del Raval, especialment en clau
de gènere i diversitat cultural, obrint processos de decisió compartida sobre el seu propi
disseny i adaptant-lo a les seves necessitats.
✓ Atraure a joves fent treball de carrer i a través de les diverses entitats, serveis, espais i
comissions de treball existents al barri i visibilitzar les opressions que travessen
acompanyant-los en la presa de consciència d’aquests.
✓ Promoure la consciència sobre l’efecte de l’adultisme en el col·lectiu juvenil i en específic
al barri del Raval i promoure la pedagogia de l’autogestió entre els agents que envolten als
joves.
Totes aquests objectius,projectes i accions que d’aquest servei se’n derivin han d’estar alienats amb
els objectius que marca el Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021 de l’Ajuntament de Barcelona
(http://ajuntament.barcelona.cat/plajove/) i han de partir de la concepció dels joves com a agents
transformadors i protagonistes així com dels 4 grans eixos en que el pla es desplega.
Aquest servei ha de realitzar un acompanyament i facilitació a les activitats proposades i autoorganitzades pels joves i a l’hora ser un espai obert i de relació entre els/les joves. Tots dos objectius
han de poder conviure amb la planificació dels seus usos i espais.
Per altra banda, cal tenir present el territori on s’ha de desenvolupar aquest servei tant a nivell sociològic
com orogràfic i crear vincles i dinàmiques de coordinació i cooperació amb tots els serveis i espais
comunitaris que estan presents al territori: serveis socials, centres cívics, equipaments de salut,
equipaments educatius,taula jove, xarxa laboral, etc.
Cal tenir present que la situació de confinament domèstic derivat de la crisis sanitària provocada pel
COVID-19 accentuarà la necessitat de socialització dels i les joves i caldrà per tant que kn60lab pugui
oferir respostes a aquesta necessitat adaptant la seva metodologia i accions a les possibilitats i
condicionants pertinents de cada moment

CLÀUSULA 3: DESTINARIS DELS SERVEIS
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Els destinataris potencials del servei el configuren tots aquells i aquelles adolescents i joves del barri
del Raval i del Gòtic,al districte de Ciutat Vella i que es troben en la franja de 15 a 21 anys
aproximadament.
Tot i que el servei ha d’estar obert a la totalitat dels i les joves dels barris, hi ha alguns col·lectius ja
detectats inicialment amb els que interessa fer una atenció especial:
✓ Aquells/es joves que ja han participat en alguna ocasió de Kn60lab per tal de poder propiciar
itineraris personals.
✓ Aquells/es joves que per qüestions diversos motius puguin sentir-se exclosos o sentir la seva
veu minorada.
✓ Les noies han tingut una participació inferior al 30% del total durant el 2018 i especialment
aquelles noies de comunitats d’origen divers que tenen menys possibilitats de participació a
espais com la via pública.
✓ Aquells/es joves que per questions de dèficit habitacional o vivència personal de la situació de
crisis sanitària manifestin la necessitat d’espais d’estada i relació amb altres joves sigui a la via
pública o local del projecte.
El servei també considera potencials destinataris als agents socioeducatius vinculats a joves dels barris
(Taula jove, Comissió esportiva, Comissions festes, Tècnics, Serveis, etc.) en tant que es relacionen i
coordinen amb ells i tenen com a un dels seus objectius promoure la reflexió sobre el model de treball
i intervenció amb els/les joves i la pedagogia de l’autogestió juvenil.

CLÀUSULA 4.- ESPAI ON ES REALITZA L’ACTIVITAT
En el marc de la crisis sanitària actual el desplegament d’aquest projecte es podrà realitzar tant als
mòdols situats a la Rambla del Raval com a un local cedit per a tal efecte. La decisió de com fer-ho i
les condicions en que es pugui desenvolupar queden supeditades a la decisió d’idoneïtat que haurà de
prendre Foment de Ciutat i Districte de Ciutat Vella tenint en compte les indicacions de les autoritats
sanitàries pertinents i atenent a criteris entre d’altres de salut i seguretat.

1. DESCRIPCIÓ DEL DISPOSITIU FÍSIC KN60Lab (mòduls a la via pública)
Tal i com s’ha explicat anteriorment kn60lab és un projecte que té presència a la via pública mitjançant
mòduls que fan la funció de dispositiu d’equipament juvenil temporal. El present encàrrec donarà
continuïtat a aquesta disposició de dos mòduls a la via pública (Rambla del Raval) responent a criteris
com:
✓
✓
✓
✓

Generar el màxim impacte visual possible
Ser molt fàcilment accessible.
Espai públic immediat utilitzable per activitats grupals
Mòdul i entorn apropiable per a ser intervingut pels propis joves

El cost del lloguer del mòdul de kn60Lab corre a càrrec de l’entitat contractada dins del cost de la partida
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alçada especificada en el quadre de preus. Així com la retirada dels mòduls en el moment en que
l’administració local ho decideixi durant el primer any d’execució del present encàrrec. Si un cop retirats
els mòduls la Administració considera que cal fer algun tipus d’obra civil sobre l’espai públic desocupat
els costos de la mateixa queden fora d’aquest contracte.
El mobiliari actual consistent amb taules plegables, cadires, prestatgeries i mobiliari exterior estan a la
disposició de l’entitat contractada. En el cas que es valorés afegir-ne de nou el cost seria assumit per
l’entitat contractada a través de la partida alçada especificada en el quadre de preus.
El dispositiu podrà servir com a espai tancat i cobert d’ús per a les dinàmiques juvenils, haurà de tenir
accés a internet wifi i permetre a l’hora l’emmagatzemament al seu interior del possible mobiliari exterior
necessari.
La partida alçada contemplarà el cost de lloguer i desmuntatge per a tot el període de la present licitació
sense prejudici que no s’executi només el cost durant els mesos que es desplegui el servei als mòduls
a la via pública.

2. DESCRIPCIÓ DEL LOCAL (un cop deixats els mòduls)
Així la Administració Pública estimi que es oportú i possible es farà el trasllat de les dinàmiques juvenils
de la Rambla del Raval a un local públic responent a criteris com:
✓
✓
✓
✓

Assajar i consolidar les dinàmiques juvenils amb estabilitat tot l’any
Dotar de qualitat d’espai i ús pels les activitats juvenils.
Fomentar la co-gestió i corresponsabilitat de l’espai amb el propi jovent.
Oferir l’espai juvenil com a punt referent per a jovent vinculat al projecte i altres col·lectius i
entitats del barri.

Aquest trasllat es farà de manera acordada amb Foment de Ciutat i l’adjudicatari del servei.
Les obligacions de l’adjudicatari amb respecte a l’ús i seguretat de l’espai es reflectirà al contracte a
signar en el marc de la present licitació.
Aquest trasllat no té data de realització previst donat que depèn de la possibilitat per part de Foment de
Ciutat i Districte de Ciutat Vella de garantir un local per a tal ús. Es vetllarà en la mesura del possible
que un cop sigui una realitat es puguin planificar amb l’equip kn60lab diferents dinàmiques per fomentar
l’apropiació i el co-disseny amb els i les joves de l’espai.
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CLÀUSULA 5.- RECURSOS HUMANS
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 Tècnica competent en coordinació: Educador/a social, treballador/a social,
psicòleg, o altra personal qualificada, la categoria professional de la qual serà prèviament
validada. Es demana que aquesta persona acrediti haver treballat al menys 3 anys en els
darrers 5 anys en projectes de similars característiques d’atenció a adolescents i joves. Es
preveu una jornada de 17 hores setmanals.
Entre les seves funcions, es trobaran les següents:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Coordinació integral del projecte.
Direcció i coordinació de l’equip i la intervenció educativa.
Coordinació amb les entitats i comunitats del barri.
Tenir tota la informació necessària per dur a terme el seguiment i avaluació del projecte,
i proposar mesures correctores, en cas que fos necessari.
Coordinació de la logística del dispositiu i de l’espai jove.
Seguiment pedagògic i laboral dels treballadors i treballadores i persones en
pràctiques, voluntariat, etc.
Confeccionar tota la documentació de seguiment del projecte (memòries, avaluacions,
etc).
Participació i vinculació a la Taula Jove i altres espais de treball compartits per entitats
i serveis d’interès pel propi desenvolupament del projecte.
Coordinació amb Foment de Ciutat, Districte de Ciutat Vella i les àrees de l’Ajuntament
pertinents.
Altres anomenades al Plec de Condicions Tècniques Particulars així com qualsevol
altra que, tot i no està referenciada, sigui necessària per a l’execució i bon funcionament
del servei.

El licitador haurà d’aportar una declaració responsable mitjançant la qual es comprometi a contractar
l’esmentat tècnic competent i que aquest complirà les exigències requerides.
- 2 Persones que formen l’equip dinamitzador: professionals dedicats a l’educació social i
l’acció comunitària, Educador/a social, treballador/a social, psicòleg/a, o altra personal
qualificada, la categoria professional de la qual serà prèviament validada. Es demana que
aquests professionals tinguin experiència en projectes de similars característiques d’atenció a
adolescents i joves. Es preveu una jornada laboral de 15hores setmanals cadascun/a.
Entre les seves tasques es trobaran les següents:
o
o
o
o

Intervenció directe amb els i les joves a peu de carrer, al mòdol kn60lab, espai públic
adjacent o possibles activitats puntuals a altres espais dels barris.
Intervenció directe amb els i les joves al espai local públic determinat per l’Administració
local un cop habilitat per a tal efecte.
Preparació, seguiment i valoració de la intervenció directe amb els i les joves.
Apropar-se i conèixer les dinàmiques dels i les adolescents i joves del territori, així com
d’aquells agents que també treballem amb aquesta població (equipaments educatius –
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o
o

o

o
o
o

institut i escola de primària-, serveis socials, ludoteca, associacions...) per tal que les
propostes siguin resultat de la participació d’aquests col·lectius.
Conèixer quins són els interessos dels i les joves i adolescents per poder acompanyar
millor les seves propostes.
Generar un espai de trobada adequat als/les adolescents i joves on es creï un ambient
de respecte entre ells i elles i la resta d’usuaris de Kn60lab, fora d’actituds racistes,
sexistes i violentes.
Donar suport i acompanyament a les activitats, tallers i projectes que es generin des
dels propis joves a kn60lab i coordinació amb els possibles col·laboradors necessaris
segons projectes.
Obertura i tancament del mòdul i quan es traslladi la dinàmica al local públic.
Participació ales comissions dels diferents espais comunitaris de joves
Altres anomenades al Plec de Condicions Tècniques Particulars així com qualsevol
altra que, tot i no està referenciada, sigui necessària per a l’execució i bon funcionament
del servei.

Tenint en compte les tasques a desenvolupar per part del Coordinador a adscriure al servei, es
considera que la categoria professional que li correspon és el de Llicenciat del Grup Cdel Conveni
Col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc, per als anys 20132018, aprovat per resolució TSF/2786/2017, de 27 d’octubre, i la categoria professional del
Dinamitzador, correspon a la categoria C: Diplomat, del mateix conveni col·lectiu, sense perjudici de
l’aplicació de l’aplicació d’altra conveni col·lectiu i/o categoria professional, justificada.
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’empresa adjudicatària haurà de presentar els plans de contingència necessaris així com qualsevol
altra documentació requerida per part de Foment de Ciutat per tal de garantir el desplegament correcte
del servei donant resposta als condicionants de salut i seguretats marcats en cada moment.

CLÀUSULA 6.-CALENDARI,HORARI i DURADA DEL CONTRACTE
Es preveu un contracte de 13 mesos, estimant-se l'ini l' 1 de juny 2020 i amb finalització el 31 de juliol
del 2021) amb específica prestació de servei l’agost de 2020 per a desenvolupar activitats de l’Estiu
jove kn60lab.
Estiu joves kn60lab (juny, juliol, agost 2020): És una dinamització específica a realitzar per l’equip
de kn60lab que, respectant totes les mesures de seguretat marcades per les autoritats i en base a les
possibilitats existents, fomentarà durant juliol i agost la relació i sociabilització dels i les joves del barri,
de manera tant física com digital i en clau d’autoorganització i de connexió amb les activitats i espais
actius al barri del Raval. L’equip adjudicatari comptarà amb el mes de juny del present any per fer la
planificació i coordinació amb Foment de Ciutat, Districte de Ciutat Vella i tots els agents del barri que
es consideri necessari.
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Es preveu que l’Estiu Joves kn60lab es pugui desenvolupar amb el mateix horari i ubicació que la resta
d’activitat anual, sense prejudici de modificacions segons proposta presentada per l’empresa licitadora
i acceptada per Foment de Ciutat i Districte de Ciutat Vella.
Kn60lab ordinari (setembre 2020 – juliol 2021): anomenem desplegament ordinari el que es produirà
a partir de setembre 2020 i que es produirà també als mòdols a l’espai públic i comptarà com ha sigut
fins ara d’un horari establert d’activitat directa amb els/les adolescents i joves per norma general tres
tardes, els dimarts, dijous i divendres de 17:30 a 20 hores, dedicant la resta d’horari laboral a les
gestions internes i a reunions de coordinació amb la resta d’agents del territori. Aquest horari podrà
flexibilitzar-se o variar-se, atenent la demanda real del servei i les condicions generals d’ús de la via
pública determinat per les autoritats competents, sempre previ acord amb el Districte de Ciutat Vella i
Foment de Ciutat.
En el moment en que l’activitat es dugui a terme al local públic es preveu continuar amb la mateixa
distribució de personal i hores de servei total setmanals, donant compliment de la mateixa manera a
les possibles limitacions d’aforament i seguretat decretades per les autoritats competent si sense
perjudici de la possibilitat d’ampliar la total jornada inicial prevista o el nombre del personal mitjançant
l’oportuna tramitació d’una modificació contractual.
Haurà d’haver-hi flexibilitat horària en aquells moments que sigui necessari per causes com ara la Festa
Major i altres dates del calendari festiu, programació estiu, etc.

CLÀUSULA 7.-DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
En tractar-se d’un projecte ja iniciat i amb diversos mesos de rodatge caldrà desplegar les eines
comunicatives necessàries amb una solució de continuïtat tant gràfica com de canals de comunicació
ja establerts. L’estratègia i formalització comunicativa podrà ser revisada i ampliada amb conformitat
de Foment de Ciutat i Districte de Ciutat Vella, sempre que permeti una lectura de continuïtat i preservi
la identitat del projecte kn60Lab.
Per a l’adjudicació del present servei, es valoraran totes aquelles accions que vagin encaminades a
aquesta finalitat, tenint en compte el llenguatge i els mitjans que són més propers als i les joves i
adolescents i fent possible, si es pot, que siguin els/les propis/pròpies joves qui participin d’aquesta
comunicació, la facin seva i sigui una eina de potenciació de la veu autònoma juvenil.
Les comunicacions del projecte que tinguin caràcter més oficial caldrà que tinguin l’acord previ amb
Foment de Ciutat i el Departament de Comunicació del Districte de Ciutat Vella per garantir que es fa
un ús correcte de la imatge de l’Ajuntament.

CLÀUSULA 8.- MATERIAL, ACTIVITATS I TALLERISTES/COL·LABORADORS
Es possible que sigui necessària la figura de persones expertes en alguna temàtica pe a dur a terme
un acompanyament o suport de qualitat a alguna de les activitats proposades. Aquest personal tallerista
o col·laborador no formarà part de l’estructura del projecte. Per tal de fer front al cost d’aquest personal
i desenvolupament dels tallers es preveu una partida alçada a justificar per al pagament dels
8

talleristes/col·laboradors, amb especificació del preu/hora, així com una altra partida alçada per al
material fungible necessari per al desenvolupament dels tallers i/o activitats, que no serà superable i
constarà al quadre de preus 0.
El lloguer dels mòdols a la via pública així com la possibilitat d’adequació a nivell mobiliari del nou espai
amb mobiliari o altres elements necessaris per l’activitat quotidiana quedaran coberts per una partida
alçada a executar sempre prèvia acceptació de la despesa per part de Foment de Ciutat. Dins aquesta
mateixa partida quedaran inclosos els elements de protecció personal (EPI) necessaris pel
desenvolupament per part dels professionals de l’equip kn60lab del projecte donant resposta a les
necessitats de seguretat sanitària marcades en cada moment per les autoritats competents.
Queda exclòs d’aquesta adequació per a l’ús aquelles que siguin de caràcter estructural o d’habitabilitat
del propi local, responsabilitat de la propietat del mateix.

CLÀUSULA 9.- SEGUIMENT I AVALUACIÓ.
El licitador haurà de realitzar,un cop transcorreguts 3, 6 i 9 mesos des de l’inici del contracte i un cop
finalitzat el servei, un informe de seguiment per tal que Foment de Ciutat i Districte de Ciutat Vella restin
informats de la marxa del mateix i donant resposta al seguiment dels diferents indicadors marcats entre
les parts a l’inici de l’encàrrec.
Caldrà que l’adjudicatària presenti un cop finalitzat l’any una memòria on es recullin les activitats
realitzades i es valori per part d’aquesta, l’acompliment dels objectius fixats al programa.
Aquesta avaluació servirà per a rectificar, ajustar i millorar els serveis oferts quan així sigui necessari
en un futur.
Així mateix, s’establiran reunions de seguiment periòdiques amb els tècnics de Barri del Raval i el Gòtic
i altres tècnics d’àrea de Districtes i el Cap de projecte de Pla de Barris per tal de fer valoració de la
implantació del projecte, donar resposta a les necessitats quotidianes en vers l’Administració, resoldre
les incidències detectades, els aspectes de millora, dificultats amb les que s’han trobat, etc.

Barcelona, 6 de maig de 2020.

Andreu Meixide Vázquez
Cap de Projecte de Gòtic Sud i Raval del Pla de Barris de Barcelona
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