CONTRACTE DE SERVEIS
Formació de joves per promoure la cohesió social

Descripció conceptual
En els darrers anys hem detectat un increment de la polarització tòxica en el sentit d’una reducció
de la nostra capacitat de gestionar els conflictes de manera inclusiva i constructiva. Els conflictes
formen part quotidiana de la nostra societat, hem de ser capaços de desenvolupar eines que ens
permetin una gestió positiva. Creiem que una perspectiva de pau alhora d’aprendre a afrontar els
conflictes és essencial. A més aquesta polarització tòxica té incidència directa sobre el grau de la
nostra cohesió social.
Des de l’àrea “Diàleg social i polític” de l’ICIP creiem que aquest esforç per millorar les nostres
capacitats de gestió dels conflictes té encara més sentit en el cas dels i les joves. Son elles i ells qui
hauran de gestionar els conflictes del futur, i alhora qui tenen una capacitat d’adaptació més gran,
fet que els fa més susceptibles de poder aprendre nous mecanismes de gestió de conflictes de
manera molt més eficient. És per això que proposem la realització d’una formació sobre joves en
termes de cohesió social, reducció de la polarització tòxica i increment de la capacitat d’acceptar
posicionaments diferents al propi.
Objecte de contractació

•
•
•
•

Curs de formació adreçat a joves per impulsar la cohesió social i l’acceptació de la digressió
als debats polítics i/o socials;
Conducció i facilitació de les sessions.
Sistematització de les sessions, tot incloent la metodologia emprada i un resum dels
assoliments.
Mecanismes de valoració de la iniciativa un cop realitzada.

Condicions del contracte

•
•
•

Supervisió i seguiment del servei pel responsable del contracte de l’ICIP.
Contractació sotmesa a la Llei de Contractes del Sector Públic (contractació menor).
Facturació un cop completat el servei

Termini màxim de finalització del servei
1 de desembre de 2022.
Import màxim de la contractació
8.000,00 euros (sense IVA).

El pressupost ha d’incloure els aspectes logístics per a la conducció de les sessions i la seva
difusió (lloguer de local, materials de suport, contacte i selecció de persones participants, difusió
de l’activitat).
Penalitzacions que poden donar lloc a la resolució del contracte:

•
•

Incomplir el termini màxim de finalització del servei.
Baixa qualitat del servei, d’acord amb la valoració final del responsable del contracte
de l’ICIP.

Criteris de valoració

•
•

Coherència, concreció, claredat i detall de la proposta
Abast i impacte de la proposta, quant al nombre de sessions, durada, nombre i capacitat
d’influència dels participants.
Caràcter innovador de la metodologia proposada.
Indicadors i mecanismes de valoració de la iniciativa un cop realitzada.
Experiència demostrada en l’objecte de contractació.
Proposta de sistematització de les sessions.
Preu de l’oferta.

•
•
•
•
•

Lliurament de propostes
L’ICIP acceptarà propostes fins al divendres 2 de setembre de 2022, inclòs.
Les propostes s’han d’enviar al correu electrònic paguiar@icip.cat incloent a l’assumpte
“Convocatòria formació joves”.
Les propostes hauran d'incloure:

•
•
•
•
•
•
•

Descripció tècnica: objectius, metodologia, cronograma (indicant el nombre de sessions i la
durada) i criteris de selecció de les persones participants.
Impacte previst de la proposta
Caràcter innovador de la proposta.
Criteris i mecanismes d’avaluació de la iniciativa.
Currículum de la persona o equip que presenta la proposta, amb un mínim de dos
exemples de treballs anteriors semblants al licitat.
Proposta de sistematització de l’activitat.
Pressupost, incloent les dades fiscals de la persona o entitat que realitza la proposta, i el
detall d’impostos (IVA, IRPF/IRNR o altres) que s’hagin d’aplicar.

Procediment d’adjudicació
La proposta que obtingui millor valoració serà l'adjudicatària del contracte, sense perjudici que l'ICIP
pugui deixar la contractació deserta si cap de les ofertes presentades no arriba a la qualitat mínima
exigida. L'ICIP es reserva el dret a difondre i reproduir el treball resultant i serà el titular de qualsevol
dret d'autor que se’n derivi, en exclusiva, per a l'àmbit mundial.
D’acord amb la Llei de contractes del sector públic, els contractes de serveis que tinguin per objecte
el desenvolupament i la posada a disposició de productes protegits per un dret de propietat
intel·lectual o industrial portaran aparellada la cessió d’aquest a l’Administració contractant”.
Finalitzat el període de presentació de propostes, es comunicarà l’adjudicació a l’entitat i/o
empresa adjudicatària, en un termini màxim de una setmana.

