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CLÀUSULA 0: ANTECEDENTS, VALORS I PRINCIPIS
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El Servei d'Acció Comunitària de l'Ajuntament de Barcelona (SAC ) va encetar de forma
experimental, a la primavera del 2016, un projecte que vol ser altament innovador quant a les
metodologies de coneixement, reconeixement, impuls, interconnexió i sistematització de les
2
energies comunitàries que mouen la ciutat de Barcelona .
El projecte d’EC porta més de dos anys desenvolupant-se i des del seus inicis s’ha plantejat
com un projecte que ha de ser innovador, ha d’estar obert al canvi pel que fa als
plantejaments, estratègies i activitats, per augmentar el grau d’assoliment dels objectius que es
plantegen. Durant el període de desenvolupament del projecte ha hagut canvis que han
permès l’assaig de plantejaments i activitats diverses. L’experiència acumulada en aquests dos
anys permet identificar principis i estratègies de treball a preservar i potenciar, però atenent als
objectius que es persegueixen. Així doncs, serà fonamental mantenir el component
experimental i innovador del projecte.
Energies Comunitàries (EC) és un projecte impulsat per l’Ajuntament de Barcelona amb
l’objectiu de conèixer, reconèixer i interconnectar la gran diversitat de projectes comunitaris
que, impulsats per una gran diversitat d’agents socials, socioeconòmics i institucionals
(col·lectius, entitats, professionals, plataformes, equipaments, serveis, etc.), volen fer de
Barcelona una ciutat més justa socialment i més democràtica.
Barcelona es mou cada dia a través de múltiples formes d'expressió i materialització d’Energia
Comunitària: la que tenen els seus habitants quan decideixen construir col·lectivament
projectes, la que igualment tenen molts serveis i professionals que treballen de manera
comunitària amb la població que atenen, la que surt de les iniciatives de l’economia cooperativa
social i solidària, la que hi ha en molts equipaments de proximitat, entre d’altres.
L’Energia Comunitària és l’energia que fa possible la vida en comú, i el projecte de les EC el
que vol, és conèixer, reconèixer, mobilitzar, enfortir i interconnectar aquesta energia.

1. OBJECTIUS DEL PROJECTE “ENERGIES COMUNITÀRIES ” (EC):
Els principis metodològics del projecte s’inspiren en el marc conceptual, estratègic i operatiu
3
per a l’Acció Comunitària (AC) de l’Ajuntament de Barcelona
Específicament, els objectius del projecte de les EC respon a les necessitats de:
 Fer visible la diversitat d’agents i projectes comunitaris de la ciutat
 Connectar projectes i agents comunitaris
 Generar Coneixement fruit de l’intercanvi i la creació col·lectiva
1

http://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/es/
Energies Comunitàries (EC): http://www.energiescomunitaries.barcelona/
3
http://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/Document_Marc.pdf
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L’activitat desenvolupada des del projecte de les EC ha de propiciar, per tant, que aquests
objectius es pugui materialitzar a través de la convocatòria i dinamització de trobades, de la
coproducció d’activitat, de la realització de debats i tallers metodològics i de debats públics, de
la creació i dinamització de xarxes d’agents i projectes comunitaris.
Per a poder respondre a aquests propòsits (conèixer, reconèixer, connectar... projectes
comunitaris) cal mantenir presència i pro activitat en la vida comunitària de la ciutat.

2. VALORS I PRINCIPIS RELACIONALS I METODOLÒGICS:
El projecte de les EC es fonamenta en certs valors i principis relacionals i metodològics que
caldrà tenir sempre presents:
-

La voluntat inclusiva en quant a la diversitat de pràctiques i actors socials que promouen
i protagonitzen projectes comunitaris (ciutadania activa; associacionisme divers; serveis
públics; economia cooperativa, social i solidària.

-

La promoció del Debat Públic en un marc de respecte pels principis democràtics i els
drets humans.

-

La coproducció del projecte, dels esdeveniments i trobades, tant pel que fa a les
propostes d’agenda, com a les formes d’expressar i materialitzar les EC.

-

El protagonisme “en primera persona”, en el sentit de procurar l’expressió directa, en
especial per part de la ciutadania activa, dels projectes que protagonitza.

-

La importància de l’economia cooperativa, social i solidària com a model de contractació
prioritari dels productes i serveis que siguin necessaris per a la producció del projecte.

3. LA COPRODUCCIÓ DE LES EC: EL PAPER DE L ’AJUNTAMENT DE BARCELONA
El projecte de les EC és d’iniciativa municipal (Ajuntament de Barcelona), però incorpora la
voluntat de ser coproduït amb actors, entitats, serveis i projectes comunitaris de la ciutat.
S’entendrà per activitat coproduïda aquella en que tercers (en aquest cas, actors comunitaris
de la ciutat), a més d’aportar idees i propostes, gestionen directament recursos que els
permeten fer-se’n càrrec del desenvolupament d’aquelles activitats acordades a través de la
governança participativa del projecte.
L’equip dinamitzador del projecte d’EC s’haurà d’encarregar de definir i desenvolupar el model
de governança de la coproducció, i, als efectes, mantenir les relacions i arribar als acords,
establint els criteris metodològics que ho permetin, per tal que aquesta coproducció sigui
possible; especialment per coproduir els moments de trobada, implicant als actors participants
en la seva ideació i el seu desenvolupament.
Tal i com s’especificarà a la Clàusula II d’aquest plec, el bon desenvolupament del projecte
exigirà combinar una significativa activitat quotidiana de coneixement i relació amb projectes
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comunitaris de la ciutat, amb l’organització i dinamització de moments de trobada (jornades,
debats, tallers, etc...). És en la ideació, desenvolupament i producció i coproducció d’aquestes
trobades a on caldrà comptar amb un protagonisme actiu de les entitats i projectes comunitaris
de la ciutat i, específicament, dels barris acollidors de les trobades.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Una part de la oferta, a la licitació, haurà d’incloure el pressupost destinant a la coproducció en
el sentit que aquest plec especifica.
Les activitats realitzades per “tercers comunitaris” (coproduïdes), podran consistir en
l’organització i desenvolupament de tallers, grups de treball, dinamització i impuls d’espais de
reflexió, conferències, activitats de difusió i comunicació, càtering, lloguer d’infraestructures per
a la producció de trobades, relatories visuals i audiovisuals, i altres de semblants que es
considerin necessàries per al bon desenvolupament dels esdeveniments.

CLAUSULA I: OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte d’aquest contracte la prestació dels serveis de dinamització, organització i producció
comunitària que han de permetre la execució del projecte LES ENERGIES COMUNITÀRIES
QUE MOUEN LA CIUTAT DE BARCELONA (EC), que es realitza per tal de conèixer,
reconèixer, i interconnectar els projectes comunitaris que mouen la ciutat de Barcelona.
Comporta les següents tasques i activitats:
-

Coordinació del projecte
Cerca i acompanyament de projectes comunitaris
Organització de la Trobada anual i de les Jornades de Treball
Activitats de comunicació
Sistematització de coneixement i innovació
Avaluació i retorn del projecte
Elaboració d’informes

CLÀUSULA II: CONTINGUT DE LA PRESTACIÓ
Per a dur a terme aquest contracte es preveu la realització de les següents activitats i
productes:
1. ACTIVITATS
1.1. Activitats de Coordinació
L’empresa adjudicatària designarà una persona responsable de la coordinació del
projecte, que ha de facilitar i garantir les tasques de coordinació amb:
-

Servei d’Acció Comunitària (SAC) o òrgan municipal competent en Acció
Comunitària
La coordinació amb el SAC, tindrà una periodicitat quinzenal, tot i que segons
necessitats es podrà establir per part del responsable municipal del projecte, un
altre tipus de periodicitat. En aquesta coordinació es farà el seguiment i supervisió
de:
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-

La situació global del projecte

-

Els comptes d’execució i les despeses a justificar (es realitzarà el
seguiment mitjançant full de càlcul)

-

L’Estratègia de producció participada (coproducció)

-

La valoració i identificació dels projectes, realitzant la valoració dels que
es pot donar suport i acompanyament

-

La tria del territori de la Trobada anual (territori acollidor)

-

Fer propostes de millora i innovació metodològica del projecte.

Les coordinacions i relacions necessàries amb altres serveis municipals
que treballin amb perspectiva comunitària i potencialment implicats al
desenvolupament del projecte: Comissionat d’economia cooperativa social
i solidària, Consorci d’Educació , IMEB; Salut, Serveis Socials, Pla de
Barris i/o altres...

L’estratègia comunicativa, així com la coordinació amb el pla estratègic de
comunicació municipal

La tria dels especialistes/acadèmics i la temàtica de les Jornades
Els terminis de presentació dels diferents productes d’avaluació i
seguiment

-

Altres serveis municipals
La referència a d’altres serveis de l’Ajuntament és per aquells serveis municipals
que treballin amb perspectiva comunitària amb la finalitat d’incorporar-los al
projecte (Comissionat d’economia cooperativa social i solidària, Consorci
d’Educació , IMEB; Salut, Serveis Socials, Pla de Barris i/o altres...).
Aquest serveis no depenen del SAC, per tant l’empresa adjudicatària haurà de
vetllar per la bona coordinació amb aquests, aquesta estarà supervisada a les
reunions quinzenals.

-

Protagonistes comunitaris
Altres serveis públics, entitats o agents de la ciutat que treballin amb perspectiva
comunitària. (en especial els relacionats amb els àmbits de la salut comunitària)
La seva identificació es realitzarà amb el treball de camp.

1.2. Activitats de cerca i acompanyament de projectes
L’empresa adjudicatària realitzarà treball de camp d’exploració del territori, a fi de
conèixer i identificar projectes que treballin la vessant comunitària. Aquest treball de
camp consistirà en un mínim de 150 entrevistes/converses/trobades a l’any amb
protagonistes de projectes comunitaris, informants clau, serveis públics i altre agents
d’interès per al projecte de les EC.
Correspon a l’empresa adjudicatària, encarregada de la dinamització i organització del
projecte, i seguint els valors i principis relacionals del projecte, definir el contingut de les
entrevistes, així com seleccionar els projectes comunitaris entrevistats; que haurà
d’explicar i justificar regularment a les reunions quinzenals de coordinació.
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Les reunions quinzenals de coordinació seran l’espai on l’empresa adjudicatària
presentarà regularment els resultats de la feina de camp realitzada, i la proposta de
projectes comunitaris de la ciutat susceptibles de ser acompanyats i convidats a
participar en les diferents trobades i jornades.
L’acompanyament a projectes ha de tenir la finalitat de facilitar la seva participació activa
a les trobades d’EC, i el manteniment d’intercanvis i la creació de xarxes amb altres
projectes comunitaris. Les reunions o trobades a tal efecte es computaran dins les 150
trobades/entrevistes anuals ja especificades en aquest mateix apartat
L’acompanyament de projectes inclou les tasques de definició i desenvolupament del
model de governança de la coproducció (producció participada dels protagonistes
comunitaris).
1.3. Activitats d’organització de:
-

“La setmana de les energies comunitàries”:
Una trobada anual que durant 1 setmana de dilluns a dissabte, concentrarà
activitats diverses, en diferents franges horàries i espais del territori que acull (veure
clàusula III) les EC. Aquesta trobada es realitzarà durant la primavera.

-

3 Jornades de treball (mig dia cada una).
Al llarg de tot el període d’activitat es realitzaran un mínim de tres trobades de treball
entre agents comunitaris del territori, serveis i equipaments amb format taller,
seminari, debat o similar; que serviran de preparació i/o aprofundiment a les
temàtiques treballades en “la setmana de les energies comunitàries”. Aquestes 3
jornades no podran coincidir en el temps, ni incorporar-se a la programació de la “la
setmana de les energies comunitàries”.
La organització tindrà en compte la instrucció tècnica de l’Ajuntament de Barcelona,
per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en esdeveniments:
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_esdeveniments_maq_67184.pdf

1.4. Activitats de comunicació:
L’empresa adjudicatària ha de vetllar per a una correcta comunicació i visibilització del
propi projecte, el procés relacional i el conjunt d’activitats que es realitzen.
Les EC disposen de web i xarxes socials. L’empresa adjudicatària, mitjançant el
responsable de comunicació ha de:
-

-

Garantir l’adequació a l’estratègia de comunicació municipal.
L’actualització mensual de la informació al Web del projecte.
Facilitar la informació i documentació necessària per a l’elaboració de productes
de comunicació, per a notes de premsa i altres mitjans que es fan des de
l’Ajuntament d’acord amb les pautes establertes pel SAC.
Dissenyar, co-dirigir i coordinar, juntament amb els equips municipals que en
tinguin la competència i d’acord amb els criteris que estableixi l’Ajuntament,
6
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-

l’activitat de comunicació que faci possible donar a conèixer el projecte,
especialment a través de les xarxes socials: el projecte haurà de tenir mínim un
impacte quinzenal a les xarxes socials.
Seguir la Guia de Comunicació Inclusiva: https://ajuntament.barcelona.cat/guiacomunicacio-inclusiva/pdf/guiaInclusiva-ca.pdf i altres llibres d’estil municipals
L’ús de la imatge i nom de l’Ajuntament (logo) requereix de l’autorització prèvia de
l’Ajuntament, i haurà de seguir sempre la normativa gràfica establerta per la
corporació municipal: https://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica/

1.5. Activitats de sistematització de coneixement i innovació:
És funció de l’empresa adjudicatària:
- Compilar i sistematitzar la informació generada sobre els actors, els projectes i les
activitats i trobades realitzades per tal que aquesta pugui ser publicada en format
WEB.
- Mantenir organitzada i actualitzada la documentació referida al projecte i posada a
l’abast del SAC, o òrgan competent en acció comunitària, en el moment que es
requereixi.
- Dissenyar, actualitzar i enriquir la proposta metodològica del projecte,
especialment pel que fa a l’estratègia relacional i de dinamització i al model de
governança de la producció participada o coproducció.
1.6. Activitats d’avaluació i devolució:
- Dissenyar, coordinar i realitzar l’avaluació de tot el procés/projecte a partir de
metodologies participatives d’avaluació.
- Realitzar l'avaluació continuada de totes les accions i particularment l'avaluació
de cadascuna de les fases del procés, elaborant l'informe pertinent. Presentar al
SAC el projecte d’avaluació, els instruments i el calendari d’execució a l’inici del
contracte.
- En funció de l'avaluació, realitzar propostes de millora i continuïtat del projecte de
les EC en les seves diferents fases i dimensions.
2. PRODUCTES – ELABORACIÓ DE DOCUMENTS I INFORMES







Redacció i edició dels programes de les activitats i trobades abans de la realització
d’aquestes(punt 1.3 de l’apartat anterior) i previ vistiplau de la Direcció.
Memòries i relatories de totes les activitats realitzades: Les activitats previstes són les
integrades en el punt 1.3 de l’apartat anterior, i s’entregaran en les reunions de
coordinació quinzenals
Informe d'avaluació que incorpori les opinions i propostes de les persones que han
participat en les trobades anuals i les jornades. S’entregarà en la reunió de coordinació.
immediatament posterior a aquestes per poder fer un seguiment i avaluació conjunta.
Memòria anual de l’activitat del projecte.

CLÀUSULA III: TERMINIS I LLOC D’EXECUCIÓ I ÀMBIT TERRITORIAL
L’execució del contracte s’iniciarà el dia 1 de setembre de 2019, o a l’endemà de la seva
signatura si fos en data posterior, finalitzarà el 30 de juny de 2020.
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Es contempla la possibilitat de pròrroga de fins a 24 mesos més, per períodes anuals. Tot i així,
l’activitat del projecte es preveu que es desenvolupi de setembre a juny (10 mesos a l’any),
quedant el mesos de juliol i agost com a no actius.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

El desenvolupament de les activitats es realitzarà a la ciutat de Barcelona.

La trobada anual “La setmana de les energies comunitàries” es realitzarà en un barri o zona de
la ciutat que serà el “territori acollidor” de la mateixa. El Servei d’Acció Comunitària o, en el seu
cas, l’òrgan competent en Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona designarà el
territori acollidor de la trobada anual.
El treball de camp i l’acompanyament a projectes es desenvoluparà a la ciutat de Barcelona.
Per a establir les relacions adequades amb el projecte es requereix un important marge de
flexibilitat horària, ja que per una banda les trobades amb els serveis públics seran
habitualment en horari de matí i/o migdia, mentre que la relació amb entitats pot ser
majoritàriament en horari de tarda/vespre, així com en dissabte.
Les tasques de gestió i de treball intern es realitzaran en els locals de la pròpia empresa, que
també comptarà amb la infraestructura necessària pel desenvolupament de l’encàrrec (material
fungible, ordinadors, projectors, càmeres de vídeo o fotografia, etc.)
Les reunions de coordinació, convocades pel SAC seran habitualment a les oficines municipals.

CLÀUSULA IV: PERSONAL ADSCRIT AL CONTRACTE
Per a la realització dels serveis objecte del contracte, l’empresa adjudicatària haurà de
comptar, mínim, amb el següent personal destinat al projecte:
Personal fix

Personal temporal

Nº de
persones

Hores
setmanals

Coordinador

1

25

Tècnics/ques en Acció Comunitària/Suport a
la gestió del projecte

2

35

Tècnic/a de comunicació

1

10

Personal de suport i producció

6

Funció

Hores per activitat/dia

8 h dia durant els 9
dies de trobades

A més d’aquest personal, i fora de la seva plantilla, l’empresa adjudicatària es farà càrrec de la
recerca i aportació de les tres persones especialistes (preferentment de l’àmbit acadèmic) per
8
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al desenvolupament de les tres jornades a desenvolupar fora del marc de la setmana de les
energies comunitàries (veure II.1.3 i IV.5 d’aquest mateix plec)

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1. COORDINADOR/A
1.1. FUNCIONS DEL COORDINADOR/A
- Suport, coordinació i seguiment de l’equip de dinamització i organització de les EC.
- Seguiment diari del programa i de l’equip: reunions d’equip, proposta de millora i
avaluació continuada del programa, fent-ne un retorn trimestral per escrit de les
propostes de millora als referents del SAC.
- Seguiment del pressupost amb detall de les despeses de cada partida d’acord amb
el SAC.
- Manteniment actualitzat de la base de dades de tots els agents que puguin
esdevenir col·laboradors potencials del projecte de les EC, seguint sempre la
normativa de referència per a la protecció de dades.
- Coordinació quinzenal amb la persona designada pel SAC per a tal de rebre la
informació que permeti desenvolupar el treball contemplat en el projecte:
actuacions realitzades, indicadors de procés i d’impacte, resolució d’incidències…
- Desenvolupar les funcions expressades al contingut de la prestació incloses a la
clàusula 2 d’aquest plec tècnic.
1.2. PERFIL DEL LA PERSONA COORDINADORA
- Coneixement d’estratègies i metodologies d'acció comunitària.
- Experiència de tres anys o mes en la direcció d’equips.
- Experiència de disseny, coordinació o direcció de projectes comunitaris durant un
mínim de dos anys en els darrers cinc anys.
- Experiència en el treball en xarxa i comunitari durant un període mínim de dos anys
en els darrers cinc anys.
- La persona haurà d’estar en possessió d’un títol de formació superior (ser
llicenciada, o grau equivalent) i acreditar formació reglada i/o no reglada en
metodologies comunitàries.
És recomanable que disposi de:
- Experiència en l’aplicació de metodologies innovadores per a la dinamització
comunitària (llenguatges artístics, TIC, relatoria visual, teatre social, audiovisual,...)
- Coneixement del serveis de la política social municipal i de l’organització municipal.
- Experiència en avaluació de projectes
- Coneixements en TIC d’usuari avançat.

2. T ÈCNICS /IQUES EN ACCIÓ C OMUNITÀRIA/SUPORT A LA GESTIÓ DEL PROJECTE
2.1. FUNCIONS DE LA /LES PERSONA /ES TÈCNIQUES DE SUPORT A LA GESTIÓ DEL PROJECTE
Per al desenvolupament de les funcions descrites a la clàusula 2 d’aquest plec, es
destinarà dues persones professionals per l’acció comunitària.
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El desenvolupament de les activitats estaran supervisades per la persona amb funcions de
Coordinació.
La/les persones tècniques de suport a la gestió del projecte:
- Gestionaran les tasques necessàries pel seu desenvolupament
- Realitzaran el treball de camp d’identificació i interconnexió de projectes.
- Acompanyaran i orientaran projectes comunitaris de la ciutat
- Participaran a l’organització de les trobades comunitàries.

2.2. PERFIL DEL LA /LES PERSONA /ES TÈCNIQUES DE SUPORT A LA GESTIÓ DEL PROJECTE
- Titulació universitària: llicenciatura o grau equivalent
Formació reglada i/o no reglada en metodologies comunitàries.
3. T ÈCNIC/ A DE COMUNICACIÓ
3.1. FUNCIONS DEL LA PERSONA TÈCNICA DE COMUNICACIÓ
- Actualitzar mensualment la informació al Web del projecte.
- Dinamitzar les xarxes socials
- Dissenyar codirigir i coordinar l’activitat de comunicació.
3.2. PERFIL DEL LA PERSONA TÈCNICA DE COMUNICACIÓ
- La persona responsable de la comunicació del projecte haurà de tenir la
llicenciatura o grau equivalent de ciències de la comunicació
- Formació addicional en comunicació audiovisual i/o on-line, reglada o no reglada.
(xarxes socials)
- Experiència en la ideació i coordinació de campanyes de comunicació (2
campanyes en els últims 5 anys)
És recomanable que disposi de:
- Formació addicional i/o experiència de treball en processos comunitaris
- Coneixements en TIC d’usuari avançat.
4. PERSONAL DE SUPORT I PRODUCCIÓ
4.1. FUNCIONS DEL PERSONAL DE SUPORT I PRODUCCIÓ
Per tal de desenvolupar correctament “la setmana de les energies comunitàries”, com
les altres tres trobades anuals, l’empresa adjudicatària garantirà la participació d’un
equip de suport i producció que assumeixi totes les funcions necessàries per a la
correcte organització de cada una:
- Convocatòria
- Secretaria tècnica
- Recepció
- Logística
- Infraestructures
- Dinamització i relatories
- etc...
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5. ESPECIALISTA / ACADÈMIC

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

5.1. FUNCIONS DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Específicament, per al desenvolupament de les tres jornades de treball fora del
programa de “la setmana de les energies comunitàries” amb format de seminaris,
conferències, tallers, o similars l’empresa adjudicatària haurà de procurar la selecció,
dins el món professional i/o acadèmic, de persones amb especial coneixement i
rellevància en l’acció comunitària i el tema a tractar.
5.2. SELECCIÓ DELS ESPECIALISTES /ACADÈMICS
La selecció de la temàtica per a aquestes jornades específiques es treballarà
conjuntament amb el SAC o organisme municipal competent i dintre dels espais de
coordinació quinzenals.
La validació dels experts en cada temàtica també es validarà a les reunions de
coordinació, on també es vetllarà per a que la contractació d’aquest personal s’ajusti
als límits pressupostaris de la licitació.

EL DIRECTOR,

Òscar Rebollo Izquierdo
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