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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS PER AL DISSENY, CREACIÓ I IMPARTICIÓ DE LES 
ACCIONS FORMATIVES DE DETERMINADES ESPECIALITATS DE L’OFERTA 
FORMATIVA ESTABLE DE BARCELONA ACTIVA AMB INCORPORACIÓ 
D’OBJECTIUS D’EFICIÈNCIA SOCIAL  
 
 
1. Antecedents 

 
La Direcció de Formació i Innovació de Barcelona Activa és la responsable de la gestió, disseny i avaluació 
de l’activitat formativa que es duu a terme en els camps de capacitació tecnològica, l’emprenedoria i  
l’empresa. Així mateix, també vetlla per definir els criteris comuns de gestió i avaluació de les accions 
formatives de curta durada de les àrees de la innovació socioeconòmica i l’ocupació.  
 
Actualment, la formació s’imparteix de manera presencial a vàries de les seus que té Barcelona Activa i en 
altres espais de la ciutat, amb l’objectiu de poder arribar al màxim nombre de ciutadans i ciutadanes 
susceptibles d’utilitzar-ne els serveis. També, s’imparteix formació online en l’àrea de capacitació 
tecnològica i s’està endegant un projecte ambiciós per dotar – a partir del 2018- a totes les àrees de 
Barcelona Activa de peces de formació online en algunes de les seves especialitats.  

 
La programació d’activitats formatives de Barcelona Activa comprèn més de 800 activitats diferents, algunes 
amb format de curta durada i d’altres més llargues en el temps.  
 
L’any 2016 es va desenvolupar un nou model d’homologació de proveïdors de formació que s’ha 
implementat de l’ 1 de juliol de 2016 i estarà vigent fins al 30 de juny de 2017 (amb pròrroga inclosa). Aquest 
procediment va permetre estructurar la part de formació estable de Barcelona Activa en 35 especialitats, 
facilitant així l’eficiència i la qualitat en la gestió i procediments formatius de Barcelona Activa, tant des de la 
perspectiva formativa –  uniformització i major control de la qualitat i un estàndard d’excel·lència de la 
formació-, jurídica com financera – contractacions conjuntes, millores condicions de contractació-.  
 
Amb  previsió de la finalització d’aquest procés, des de Barcelona Activa s’inicia un nou procés per 
seleccionar una diversitat de formadors/es experts/es en cadascuna de les 33 especialitats formatives de 
major volum vinculades a la capacitació tecnològica, l’emprenedoria, l’empresa, i la innovació 
socioeconòmica i l’ ocupació.  
 
Al mateix temps es preserva la diversitat de petits proveïdors (molt d’ells autònoms, micropimes o pimes) en 
aquelles especialitats amb menor volum i que no són objecte d’aquesta licitació.  

 
 
 

2. Context  
 
BARCELONA ACTIVA està immersa en un procés de reorientació per adaptar-se al nou context que 
marquen les línies estratègiques següents: 
 
1. Recuperar pes i centralitat a les polítiques d’ocupació. 
2. Fer que Barcelona Activa estigui molt més present al territori i arribi a més sectors socials des d’una 

perspectiva de desenvolupament socioeconòmic de proximitat. 
3. Introduir altres dinàmiques de treball: més transversalitat, transparència i horitzontalitat. 
4. Facilitar una nova mirada cap a les persones (entenent el seu context socioeconòmic i partint de 

qualitats més que de mancances) i incorporar la perspectiva de gènere i cures de manera 
transversal. 

5. Facilitar una mirada més àmplia cap a l’emprenedoria (col·lectiva, social...) i la innovació (no sols 
tecnològica) així com posar en valor la importància de la responsabilitat social i ambiental de 
l’empresa . 

6. Entomar una visió d’Economia Plural, posant en valor l’Economia Cooperativa Social i Solidària i 
altres economies transformadores (economies col·laboratives, economies comunitàries...) així com 
l’economia verda i circular.  
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BARCELONA ACTIVA considera primordial que les licitadores tinguin en compte aquestes línies 
estratègiques de forma transversal en els plantejaments de les ofertes, amb especial rellevància del fet que 
les persones han de trobar el seu espai laboral en un context de desigualtat socioeconòmica creixent, 
precarització del mercat laboral i amb discriminacions formals i informals per raons de gènere, edat, origen, 
etc. En aquest sentit es volen enfocaments que tinguin en compte els elements diferencials del context de 
les persones, és a dir, a més de treballar l’empoderament individual, és necessari considerar el context en 
què es mouen evitant potencials dinàmiques de victimització o culpabilització.  
 
Es demana que les ofertes de les licitadores incloguin, en la mesura que sigui possible, tots aquests 
elements. Es valorarà la inclusió d’aquests aspectes de forma transversal en la relació d’activitats 
proposades, els continguts d’aquestes activitats, la metodologia i el model pedagògic emprat.  
 

 
3. Objecte 
 
L’objecte de la licitació és dotar a Barcelona Activa dels serveis docents per al disseny, creació i impartició 
de la formació de determinades especialitats del catàleg d’oferta permanent o estable de Barcelona Activa. 
 
 
4. Abast 
 
L’abast d’aquesta licitació es limita només a algunes especialitats formatives que formen part de la oferta 
permanent o estable de Barcelona Activa dels programes que es detallen tot seguit: 

- Programa Capacitació tecnològica (Cibernarium) 
- Programa Gestió Empresarial 
- Programa El què cal saber per emprendre  
- Programa Barcelona Treball: Orientació Professional 
- Programa Barcelona Treball: Mercat de Treball i Recerca de Feina 
- Programa d’Acompanyament i Formació en l’àmbit de la Innovació Socioeconòmica  

 
En l’objecte del contracte s’inclouen majoritàriament especialitats que ja s’estan impartint, però també n’hi 
ha d’altres de noves. Seguidament es detallen totes les especialitats indicant el número de lot que 
corresponen, el programa i si són una nova especialitat o no: 

 

Lots Àrea  Especialitat 
Nova 

especialitat 

1 
Programa Formació Tecnològica 

(Cibernàrium) 
Gestors de continguts (CMS) No 

2 
Programa Formació Tecnològica 

(Cibernàrium) 
Imatge digital i disseny No 

3 
Programa Formació Tecnològica 

(Cibernàrium) 
Mobilitat No 

4 
Programa Formació Tecnològica 

(Cibernàrium) 
Programació i desenvolupament informàtic No 

5 
Programa Formació Tecnològica 

(Cibernàrium) 
Creació web No 

6 
Programa Què cal saber per 

emprendre? 
Vendes No 

7 
Programa Què cal saber per 

emprendre? 
Màrqueting no 

8 
Programa Què cal saber per 

emprendre? 
Formes Jurídiques i Tràmits per a persones 
autònomes 

no 
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9 
Programa Què cal saber per 

emprendre? 
Formes Jurídiques i Tràmits per a societats 
mercantils 

no 

10 Programa innovació Socioeconòmica 
Com comunicar amb valors de l'Economia Social i 
Solidària 

Si 

11 Programa innovació Socioeconòmica 
Eines per a promoure els valors de l'Economia 
Social i Solidària en la gestió d'organitzacions 

Si 

12 Programa innovació Socioeconòmica Fiscalitat en organitzacions de l'ESS Si 

13 Programa innovació Socioeconòmica Finançament en Economia Social i Solidària Si 

14 Programa innovació Socioeconòmica Tendències i oportunitats de l'ESS Si 

15 Programa innovació Socioeconòmica 
LabESS: Laboratori d’innovació en l’àmbit de 
l’Economia Social i Solidària 

Si 

16 
Barcelona Treball: Orientació 

Professional 
Competència Clau: Comunicació  NO 

17 
Barcelona Treball: Orientació 

Professional 
Competència Clau: Creativitat NO 

18 
Barcelona Treball: Orientació 

Professional 
Competència Clau: Lideratge NO 

19 
Barcelona Treball: Orientació 

Professional 
Competència Clau: Negociacio NO 

20 
Barcelona Treball: Orientació 

Professional 
Competència Clau: Networking NO 

21 
Barcelona Treball: Orientació 

Professional 
Competència Clau: Orientació al client i la clienta SI 

22 
Barcelona Treball: Orientació 

Professional 
Sessions informatives a territori NO 

23 
Barcelona Treball: Orientació 

Professional 
Coaching laboral sènior NO 

24 
Barcelona Treball: Orientació 

Professional 
Coaching laboral per a dones NO 

25 
Barcelona Treball: Orientació 

Professional 
Coaching laboral per a joves NO 

26 
Barcelona Treball: Orientació 

Professional 
Autoconeixement NO 

27 
Barcelona Treball: Orientació 

Professional 
Objectiu Professional NO 

28 
Barcelona Treball: Orientació 

Professional 
Plataforma Empresa-Ocupació Júnior NO 

29 
Programa Barcelona Treball: Mercat de 

Treball i Recerca de Feina 
Plataforma Empresa-Ocupació NO 

30 
Programa Barcelona Treball: Mercat de 

Treball i Recerca de Feina 
Sectors econòmics i oportunitats professionals NO 

31 
Programa Barcelona Treball: Mercat de 

Treball i Recerca de Feina 
Eines bàsiques per a la recerca de feina: Carta i 
Currículum 

NO 

32 
Programa Barcelona Treball: Mercat de 

Treball i Recerca de Feina 
Procés de selecció i entrevista de feina NO 



   

   
Àrea d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals 
Barcelona Activa SAU SPM 

 

    

           
   

                       Pàgina 4 de 11 PPT   
                                                                                                                EXP 04/18 

 

 

33 
Programa Barcelona Treball: Mercat de 

Treball i Recerca de Feina 
Canals de recerca de feina NO 

 
Les empreses licitadores es podran presentar a un màxim de tres lots, és a dir, tres especialitats, ja 
sigui individualment, mitjançant grup empresarial o formant part d’una unió temporal d’empreses. 
 
Queden fora de l’abast d’aquest contracte, la formació lligada a convocatòries (ja siguin de tercers o pròpies, 
que s’emmarquen dins de programes concrets, no citats en la llista anterior) i la impartició de formacions 
especialitzades que complementin l’especialitat.  
 
Les licitadores prendran com a referència l’oferta formativa existent al primer trimestre de 2018 que està 
disponible en cada un dels webs dels diferents programes de Barcelona Activa: 
http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/ 
 
Al present plec s’incorpora com a novetat el programa d’Acompanyament i Formació en l’àmbit de la 
Innovació Socioeconòmica (Lots 10, 11, 12, 13, 14, 15), en l’ annex 1 es descriuen els requisits d’aquestes 
noves especialitats.  
 
També, s’incorpora informació sobre l’evolució d’alguns continguts i especialitats a formats online, que en 
l’annex 2 es detallen.  
 
Així mateix, també s’incorpora coma novetat l’especialitat d’orientació al client i la clientela (Lot 21), en 
l’annex 3 es descriuen els requisits de la mateixa.  

 
 

 
5. Descripció de l’encàrrec 

 
Aquest encàrrec implica: 
- La impartició de la formació i la gestió de la sessió formativa. Aquesta es pot donar en diferents 

metodologies i formats (presencial, online, etc) en funció de cada programa, i cal adaptar-se al públic 
objectiu. Les licitadores hauran de garantir una persona formadora o equip de formadors i formadores 
suficient per atendre la demanda. 

- L’assumpció dels actuals continguts formatius com a base de treball, la seva adequació en funció de les 
necessitats i la seva actualització regular. 

- La proposta proactiva de nous continguts, d’acord amb l’evolució del mercat en aquella especialitat, ja 
sigui per iniciativa pròpia, o per recomanació dels responsables de formació de Barcelona Activa. 

- La coordinació amb les persones gestores de formació de Barcelona Activa i l’adaptació a la programació 
i calendarització.  

 
Les característiques que ha de tenir la formació a impartir són: 
- La màxima qualitat, que permeti una experiència formativa a l’usuari/ària plenament satisfactòria.  
- Assegurar l’assumpció del/s concepte/s clau de la formació (mitjançant fórmules que facilitin la seva 

comprensió i assimilació: l’exemplificació, el lligam amb l’actualitat, la participació activa del/la 
participant...). 

- Adaptar la formació al nivell i les necessitats del grup. Cal aplicar un ritme coherent que permeti tocar 
tots els punts bàsics de la sessió formativa i realitzar les pràctiques sense presses però sense que sigui 
lent o perjudiqui el seguiment. 

- Explicar bé el sentit de la pràctica i fomentar l’autonomia en l’aprenentatge, per tal que cada alumne/a 
pugui experimentar al seu propi ritme. 

- Resoldre dubtes vetllant per l’equilibri entre el cas concret i la seva aplicació a l’ús grupal. 
- Explicar bé els recursos complementaris que es poden utilitzar més enllà de l’aula. 
- Generar confiança entre els i les alumnes per tal que, acabada la formació, puguin moure’s i avançar 

sols. 
- Emmarcar sempre la formació per a Barcelona Activa, fent palès els seus serveis i facilitant la 

recomanació d’altres activitats relacionades, de manera que l’usuari/ària realitzi itineraris formatius 
complerts que millorin la seva formació.  
 

http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/
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Com a obligació contractual essencial, el personal que la contractista adscrigui a l’execució del contracte ha 
de tenir una experiència mínima de tres anys en formació en l’especialitat o especialitats que executi. A 
més, ha de garantir que tota la formació es pugui fer en català. És per això que abans de la formalització del 
contracte, la contractista haurà de presentar els documents que acreditin la titulació, la formació, els 
coneixements i l’experiència del personal encarregat d’executar les prestacions en la matèria directament 
relacionada amb l’objecte del contracte. 

 
 

6. Característiques  
 
Les empreses que licitin en aquest procediment hauran de presentar una proposta que s’adeqüi amb 
l’acompliment dels objectius citats.  
 
L’actual oferta de cursos i tallers de Barcelona Activa pot variar tant en contingut i format com en nombre de 
cursos, durada dels mateixos, repetibilitat, dia de la setmana que s’imparteixen, etc. L’empresa adjudicatària 
haurà d’adaptar-se a aquests canvis.  
 
En relació amb la calendarització, les persones responsables de formació de Barcelona Activa comunicaran 
el calendari al contractista com a mínim quinze dies abans de l’inici de l’activitat; en cas que la contractista 
no accepti la calendarització, Barcelona Activa es reserva el dret a contractar a un tercer per l’execució 
d’aquelles activitats i a imposar les penalitats previstes al plec de clàusules administratives particulars. Si 
aquesta circumstància es reprodueix dues vegades o més, BARCELONA ACTIVA podrà procedir a la 
resolució del contracte.  
 
Es poden donar també, al llarg del període del contracte, variacions en el nombre d’hores exactes que 
calgui impartir. Cal tenir també en compte que es tracta d’un contracte de màxims d’hores, i Barcelona 
Activa no té obligació d’executar la totalitat d’hores establertes al contracte. La licitadora haurà de tenir en 
compte aquest fet i establir mecanismes pels quals, si hi ha avís amb suficient anel·lació, l’hora programada 
no reverteixi en cost sobre Barcelona Activa. S’estableix com a patró el següent: si Barcelona Activa avisa 
amb 24 hores o més d’antelació de l’anul·lació d’una activitat, aquesta no revertirà en cost sobre Barcelona 
Activa. En cas que s’avisi amb menys de 24 hores, Barcelona Activa assumirà el cost de la sessió com si 
s’hagués realitzat.  
 
Cal preveure que les persones formadores han de responsabilitzar-se de tasques que són pròpies del servei 
que s’ofereix, com la recollida de documentació dels i les alumnes, entrega del material formatiu, entrega i 
recollida de les enquestes de satisfacció dels usuaris, etc. 
 
La contractista ha de dotar-se d’una persona interlocutora única, que pot ser un/a dels formadors/es, per 
gestionar el servei, que garanteixi la qualitat del mateix i que serveixi d’interlocutor/a únic/a entre els i les  
formadores, l’empresa adjudicatària i Barcelona Activa. 

 
Barcelona Activa, d’acord amb el reglament d’Ús de la Llengua Catalana de l’Ajuntament de Barcelona 
(proposta Ajustada a la llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i a la Llei orgànica 6/2006 de 19 de 
juliol, d ‘estatut d’autonomia de Catalunya), declara el català com a llengua de relació amb les persones 
usuàries en les sessions grupals. Per tant, la licitadora haurà de garantir poder impartir les sessions 
formatives en català.  Tanmateix, amb l’objectiu de poder oferir la informació i formació al conjunt de la 
ciutadania, s’estableixen les següents pautes per a l’organització de les sessions grupals pel que fa a 
l’idioma d ’impartició: 
 

- A les sessions de programació estable, s’haurà de poder lliurar la documentació tant en Català com 
en Castellà. 

- A les sessions de programació estable i alta freqüència, s’haurà de poder lliurar la documentació 
tant en Català com en Castellà i Barcelona Activa programarà sessions en els dos idiomes. 

- Sempre s’haurà d’informar de l’idioma en que s’imparteix la sessió. 
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7. Nivell de qualitat del servei 
 
El producte resultant d’aquest contracte ha de ser de màxima qualitat, i que permeti una experiència 
d’aprenentatge a l’usuari/ària plenament satisfactòria. Cal assegurar que el contingut garanteix l’assumpció 
del/s concepte/s clau de la formació (mitjançant fórmules que facilitin la seva comprensió i assimilació: 
l’exemplificació, el lligam amb l’actualitat, etc). 
 
Barcelona Activa analitzarà la qualitat del producte resultant en base al Questback i pot demanar a 
l’adjudicatari canvis o rectificacions si considera que no s’assoleix el nivell de qualitat desitjat. Així mateix es 
reserva el dret a la cancel·lació del contracte si l’adjudicatari no aplica aquestes rectificacions o el resultat 
segueix essent insatisfactori, sense perjudici per Barcelona Activa.   
 
Tot els continguts i materials entregats per la contractista han d’haver passat per correcció lingüística (tan 
d’estil com ortotipogràfica), el cost d’aquesta correcció va a càrrec de la contractista.  
 
L’adjudicatari ha de dotar-se d’un interlocutor únic amb Barcelona Activa per gestionar el servei, que 
garanteixi la qualitat del mateix. 
 
A més, per assegurar un nivell qualitatiu adequat, Barcelona Activa estableix: 
 
- Que el nivell mínim de satisfacció dels usuaris/àries respecte l’activitat i el/la formador/a, mesurats en 

base als resultats del sistema d’enquestes de satisfacció que té establerta l’empresa, és de 7,5 punts.  
- Que tot formador/a que s’incorpori a l’equip de formadors especialitzats ha de ser prèviament validat per 

l’àrea d’especialització corresponent (experiència, formació...) 
- Que els materials que es lliurin han d’estar correctament maquetats seguint la imatge corporativa de 

Barcelona Activa i han de garantir el nivell de qualitat que l’agència requereix.  
 

Barcelona Activa, en cas que no es donin els tres o qualsevol dels tres supòsits,  pot imposar les 
penalitats establertes en el plec de clàusules administratives i resoldre anticipadament el contracte 
sense dret a indemnització pel contractista.  

 
 
8. Sobre la política de gènere  
 
A banda dels objectius citats, el contingut formatiu de Barcelona Activa també vol ser un instrument per: 
 

- Promoure la igualtat d’oportunitats entres homes i dones en el desenvolupament de les seves 
carreres professionals.     

- Contribuir a la reducció del “sostre de vidre”, lluitar contra la escletxa salarial i la segregació vertical i 
horitzontal.   

 
La licitadora haurà de presentar en la seva oferta, elements que contribueixin en aquests objectius, que 
garanteixin l’impacte d’aquesta iniciativa i que tinguin sentit en l’ objecte d’aquest contracte.  
 
D’altra banda, des de 2016, Barcelona Activa aplica una política encaminada a evitar, en la mesura del 
possible, l’ús de termes que es refereixin explícitament o implícitament a un sol sexe, i vetllar per la seva 
correcta aplicació en totes les comunicacions, publicacions i documents de l’agència. En els continguts que 
es desenvolupin en el marc d’aquest contracte caldrà tenir en compte aquest fet i remetre’s a les 
recomanacions que es fan des de Barcelona Activa en aquesta matèria.  
 
 
9. Públic objectiu  
 
Pel què fa al públic objectiu de cada programa és el següent: 

- Bloc d’especialitats del Programa Cibernarium, Formació Tecnològica per a Professionals i 
Empreses: persones amb una base tecnològica, que volen incrementar les seves competències i 
coneixements tecnològics, per millorar la seva competitivitat, ja siguin autònoms, persones 
emprenedores, treballadors/es per compte aliè o persones en procés de recerca de feina.   
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- Bloc d’especialitats del Programa Formació en Gestió Empresarial i Programa El què cal saber per 
emprendre: persones que estan  iniciant un projecte d’emprenedoria, o persones amb negocis ja 
consolidats que volen incrementar els coneixements de gestió empresarial.  
 

- Bloc d’especialitats del Programa Barcelona Treball: Orientació Professional.  Persones en situació 
d’atur, millora professional, o que estan en situació de precariat. Activitats dirigides a l’optimització 
de l’ocupabilitat, l’assoliment de l’objectiu professional, el desenvolupament de competencial i, 
l’autoconeixement i acompanyament a través del coaching. 
 

- Bloc d’especialitats del Programa Barcelona Treball: Mercat de treball i Recerca de feina: persones 
aturades en procés de recerca de feina, col·lectiu precariat o professionals en procés de millora 
professional que volen conèixer les eines i estratègies per posar en valor la seva candidatura a 
empreses i entitats generadores d’oportunitats professionals. 
 

- Bloc d’especialitat del Programa d’Acompanyament i formació d’innovació socioeconòmica: 
persones, iniciatives i/o organitzacions que  vulguin impulsar o enfortir projectes de l’àmbit de 
l’Economia Social i Solidària, o que tinguin interès en conèixer aquest sector. 

 
10. Lloc d’execució i material adscrit a l’execució del contracte 

 
El lloc d’impartició de les activitats formatives seran espais de Barcelona Activa o d’altres institucions o 
entitats amb les quals Barcelona Activa hi té algun acord per la realització de formació. Cal que la licitadora 
prevegi que la formació es pot realitzar en diferents espais dins de la ciutat de Barcelona i que aquests 
espais poden patir modificacions al llarg del contracte. 
 
Barcelona Activa posarà a disposició de l’adjudicatària per al correcte desenvolupament de les càpsules 
formatives el material següent: Aules equipades (amb ordinadors si s’escau per aquelles activitats que així 
ho requereixin) per als alumnes i per al formador, pantalla i/o projector; I tot el necessari per a la impartició 
de l’activitat lectiva. La contractista haurà de fer-se càrrec de la provisió de la resta de material necessari per 
a la realització de les tasques pròpies de l’encàrrec. 
 
 
APROVA  
 
Sara Berbel Sánchez     Gerardo Pisarello Prados 
Directora General BARCELONA ACTIVA SAU SPM   President de BARCELONA ACTIVA SAU SPM 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   

   
Àrea d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals 
Barcelona Activa SAU SPM 

 

    

           
   

                       Pàgina 8 de 11 PPT   
                                                                                                                EXP 04/18 

 

 

ANNEX 1. CONDICIONS ESPECÍFIQUES EN RELACIÓ AMB EL PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT I 
FORMACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA INNOVACIÓ SOCIOECONOMICA (Lots 10, 11, 12, 13, 14, 15)  
 
La Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa té com a objectiu impulsar i enfortir 
projectes i iniciatives de l’Economia Social i Solidària de la ciutat, per tal de promoure altres models 
econòmics i sensibilitzar la ciutadania, les empreses i les entitats per contribuir la generació de canvis en les 
pràctiques de producció, distribució, consum i estalvi des de la perspectiva de la innovació socioeconòmica. 
 
Per donar resposta a aquestes necessitats, es promou un programa d’activitats que es concreta en les 
següents especialitzacions: 
 

• Com comunicar amb valors de l ‘Economia Social i Solidària 
 
Descripció: Activitats en diferents formats amb orientació pràctica amb l'objectiu de promoure eines 
pràctiques per a l'enfortiment de la comunicació de projectes empresarials  de l'Economia Social i 
solidària i/o empreses tradicionals en diferents graus d’especialització i temàtiques (plans de 
comunicació, màrqueting social i venda socialment responsable, presència a xarxes socials, 
comunicació ètica, eines de comunicació, etc.), tot reflexionant i sistematitzant estratègies, eines i 
processos per a una comunicació transformadora.  
 
Públic destinatari: Projectes i/o iniciatives de l’Economia Social i Solidària, així com organitzacions 
d’altres àmbits que tinguin interès en incorporar aquests conceptes. 
 

• Eines per a promoure els valors de l’Economia Social i Solidària en la gestió d’organitzacions 
 

Descripció: Activitats en diferents formats amb orientació pràctica amb l'objectiu de facilitar eines 
pràctiques per a la promoció de la democràcia interna, disseny, redacció i  implementació de plans 
d'igualtat , eines pràctiques de gestió (quadres de comandament, eines de gestió de programari lliure, 
etc.), eines i processos de cocreació, eines i instruments d’avaluació d'impacte des de la mirada de l' 
Economia Social i Solidària, etc. 
 
Públic destinatari: Iniciatives de l’Economia Social i Solidària i/o empreses d’altres àmbits que tinguin 
interès en incorporar aquests conceptes en la seva gestió. 
 

• Fiscalitat en organitzacions de l’Economia Social i Solidària 
 
Descripció: Activitats en diferents formats amb orientació pràctica amb l'objectiu de  promoure el 
coneixement de  formes jurídiques de l'Economia Social i Solidària (associacions, fundacions, 
cooperatives, etc.) i les seves implicacions fiscals i jurídiques, així com activitats per a què tant entitats 
que comencen com d'aquelles que ja porten una trajectòria, puguin conèixer i tenir eines pràctiques per 
afrontar les seves obligacions jurídiques i fiscals. 

 
Públic destinatari: Projectes i/o iniciatives de l’Economia Social i Solidària 
 

• Finançament en Economia Social i Solidària 
 

Descripció: Activitats en diferents formats amb orientació pràctica adreçades a millorar la gestió 
financera d'associacions i altres entitats en temes com fons de finançament públic ètic, captació i 
justificació de subvencions i eines per a millorar la sostenibilitat de les iniciatives, entre d’altres. 

 
Públic destinatari: Projectes i/o iniciatives de l’Economia Social i Solidària 

 

• Tendències i oportunitats de l’Economia Social i Solidària 
 
Descripció: Activitats per a promoure el coneixement i la identificació de pràctiques de l'univers de 
l'Economia Social i Solidària entre diferents públics (persones, iniciatives i/o empreses), accions que 
facilitin claus per a emprendre en aquest àmbit, eines i recursos per a promoure la conciliació familiar, 
laboral i personal, coneixement d’oportunitats oportunitats i competències més valorades en l'ESS, etc. 
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Públic destinatari: Púbic general, persones emprenedores o entitats que tinguin interès en aprofundir en 
l’àmbit de l’Economia Social i Solidària. 
 

• LabESS: Laboratori d’innovació en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària 
 
Descripció: Activitats amb formats metodològics innovadors que incorporin el diàleg entre Economia 
Social i Solidària i altres àmbits, metodologies d'intercooperació i networking entre participants a 
programes i activitats d’Innovació Socioeconòmica, experimentació de diferents disciplines o 
metodologies en àmbits i sectors de l'ESS per a afavorir la generació de sinèrgies o altres actuacions 
d'innovació en l'àmbit de l'ESS. 

 
Públic destinatari: Persones interessades en l’Economia Social i Solidària, emprenedors/es i/o altres 
professionals. 

 
Per tal de donar resposta a diferent tipologia de necessitats dels públics objectius, es proposa que es 
dissenyin accions, que en la mesura del possible incorporin metodologies o formats allunyats de models 
tradicionals,  que abastin diferents  graus d’interès o especialització: 
 

- Coneixement general/sensibilització: Activitats per a donar a conèixer els valors de l’Economia 
Social i solidària i les seves pràctiques a persones i/o entitats, així com per a facilitar eines que 
col·laborin a enfortir iniciatives des d’una visió general (activitats monogràfiques de curta durada). 
 

- Aplicació pràctica a necessitats concretes: Activitats que facilitin un coneixement teòric que 
alhora es pugui aplicar de forma molt concreta a les demandes específiques d’entitats o iniciatives 
(preferiblement activitats multisessió de curta durada). 
 

- Especialització: Activitats de més llarga durada que preferiblement incorporin formació i 
acompanyament, per a posar a l’abast d’iniciatives o projectes eines i recursos per a aprofundir en 
un àmbit específic en funció de les seves necessitats o per a promoure plans d’acció. 
 

- Generació d’espais d’interacció entre diferents agents o d’hibridació de metodologies de de 
la vessant de la innovació socioeconòmica: Activitats que fomentin la intersecció i 
intercooperació entre persones, iniciatives i/o projectes per a generar canvis de pràctica des de la 
mirada de la innovació socioeconòmica. 

 
L’entitat adjudicatària haurà de promoure una oferta formativa que garanteixi complementarietat i 
coordinació amb altres programes i/o serveis que s’estiguin desenvolupament des de Barcelona Activa en 
l’àmbit d’Innovació Sòcioeconomica (es poden consultar al Barcelona Activa amb l'Economia Social i 
Solidària). A més, l’empresa adjudicatària haurà d’incorporar, si s’escau, els canvis necessaris per apropar 
activitats a nivell territorial o adaptar format i/o continguts a diferents col·lectius, així com facilitar  
l’adaptabilitat d’incorporar alguns dels continguts o metodologies online que s’incorporaran en el catàleg 
d’activitats de Barcelona Activa a partir del 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/que-es-barcelona-activa/altres-economies/index.jsp
http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/que-es-barcelona-activa/altres-economies/index.jsp
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ANNEX 2. CONDICIONS ESPECÍFIQUES EN RELACIÓ A LES ACTIVITATS ONLINE DE LES 
ESPECIALITATS FORMATIVES DEL PROGRAMA BARCELONA TREBALL (LOTS 16-17-18-19-20-21-
22-27-28-32-33) 
 
A partir de gener de 2018, Barcelona Activa, en el marc del Programa Barcelona Treball, posarà a disposició 
de les persones en procés d’orientació professional i/o recerca de feina una oferta formativa per a la 
capacitació en la recerca de feina i el desenvolupament de competències clau.  
 
Aquesta oferta inclourà accions online per a les següents especialitats: 

- Procés de recerca de feina 

- Canals  per a la recerca de feina i Autocandidatura 

- Carta i currículum 

- Procés de selecció i Entrevista de feina 

- Competència clau: Autoconfiança 

- Competència clau: Comunicació 

- Competència clau: Networking 

 

Aquestes accions tenen una durada lectiva aproximada d’entre 45 i 60 minuts i incorporen continguts en els 
següent formats: 

- Contingut audiovisual: vídeos de caràcter descriptiu i reflexiu sobre cadascuna de les matèries. 

- Contingut textuals: Textos descriptius, exercicis pràctics i/o exemples que facilitin l’assimilació dels 

continguts audiovisuals. 

- Test d’avaluació per valorar l’assimilació de continguts. 

 

És per aquest motiu, que en els lots de les especialitats corresponents al Programa Barcelona Treball es 
valorarà la proposta i capacitat de les empreses licitadores per: 

- Dinamitzar les sessions online. 

- Dissenyar accions presencials complementàries a les sessions online (formació blended). 

 

Per a la valoració del punt anterior es proposa que les empreses licitadores d’aquests lots incorporin a les 
seves propostes tècniques: 

- Experiència acadèmica i professional en formació i dinamització online dels formadors i formadores 

vinculats a aquestes especialitats. 

- Proposta d’accions de dinamització a realitzar en el marc de les accions online per garantir la 

participació activa, el seguiment i finalització del curs per part de les persones usuàries inscrites. 

- Proposta de disseny d’una activitat blended emmarcada en alguna de les especialitzacions del 

Programa Barcelona Treball que inclogui: 

o Sessió online: Objectius pedagògics i principals continguts.  

o Sessió presencial: Objectius pedagògics, dinàmiques i outputs tangibles per l’alumne. 
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ANNEX 3. CONDICIONS ESPECÍFIQUES EN RELACIÓ A LES ACTIVITATS D’ORIENTACIÓ AL CLIENT 
I LA CLIENTA (Lot 21) 
 
 
L’oferta formativa relativa a la competència de l’orientació al client ha d’incloure: 

- Seminaris d’introducció als aspectes clau de la competència 

- Cursos de desenvolupament de la part forta de la competència 

- Activitats per l’avaluació de la competència i el treball personal d’un pla d’acció competencial 

Aquestes accions tindran una durada lectiva d’entre 120 i 180 minuts i han d’incorporar continguts relatius al 
treball de la competència com a desig d’ajudar o servir al clients/es interns/es i/o externs/es, de satisfer les 
seves necessitats. Orientació al client i la clienta, d’aquesta manera, significa centrar-se en descobrir o 
satisfer les necessitats dels clients i les clientes. Es tracta d’una de les competències d’influència del 
diccionari de competències clau de Barcelona Activa, que inclou indicadors en 4 nivells de 
desenvolupament: 

1. Manté una comunicació fluïda i porta un seguiment del client/a.  
- Respon a les preguntes, queixes o problemes que el client/a li planteja i el manté informat sobre 
l'avenç dels seus projectes (però no investiga sobre els problemes subjacents del client). 
- Manté una comunicació permanent amb el client/a per conèixer les seves necessitats i el seu nivell 
de satisfacció. 
- Ofereix al client informació útil.  
- Dóna servei al client de forma cordial. 
 

2. Es preocupa pel client/a.  
- Es responsabilitza personalment d'esmenar els problemes del client/a.  
- Resol els problemes amb rapidesa i sense presentar excuses. 
- Manté una actitud de total disponibilitat amb el client, especialment quan aquest travessa períodes 
difícils (per exemple: ofereix el seu telèfon particular al client, li indica com localitzar-lo o li dedica 
temps extra). 
- Fa més del que normalment el client/a espera. 
 

3. Aborda les necessitats de fons del client/a. 
- Coneix el negoci del client/a i/o busca informació sobre les seves veritables necessitats anant més 
enllà de les inicialment expressades. 
- Adequa els productes o serveis disponibles a aquestes necessitats. 
- S'anticipa a les necessitats del client/a. 
- Assessora i dóna les alternatives al client/a que millor s'adapten a les seves necessitats. 

4. Té perspectiva de llarg termini. 
- Treballa amb una perspectiva de llarg termini a l'hora de resoldre els problemes del client/a. Si és 
necessari sacrifica "l'avui pel demà". 
- Actua com a consellera de confiança, involucrant-se en el procés de presa de decisions.  
- Té opinió pròpia sobre les necessitats, problemes i oportunitats d'un client/a i sobre la viabilitat de 
les solucions.  
- Actua segons aquesta opinió (per exemple: recomana nous i diferents enfocaments diferents als 
sol·licitats pel client/a). 

 
 
 


