IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Informe: Informe Aprovació PPT Plec de prescripcions tècniques
particulars del servei de cinc recursos de teatre del Sigues tu

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Serveis de promoció de la
salut i polítiques de salut
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: O9OBJ-BYGDD-7SH0O
Data d'emissió: 22 de novembre de 2019 a les 14:45:54
Pàgina 1 de 21

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Cap de l'Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de DIPSALUT.Signat 25/10/2019
10:22

APROVAT
25/10/2019 10:22

Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones - 5

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 218368 O9OBJ-BYGDD-7SH0O E68817AF90847CFCFC46AB1D12F2143355A25643) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

ME/am/al
Núm. Exp.: 2019/1110
Plec de prescripcions tècniques particulars de la gestió integral de 5 recursos de teatre per als
centres educatius participants en el programa “Sigues tu: eines i actius per a la salut” (pm08),
del catàleg de serveis de Dipsalut.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ
INTEGRAL DE 5 RECURSOS DE TEATRE PER ALS CENTRES EDUCATIUS
PARTICIPANTS EN EL PROGRAMA “SIGUES TU: EINES I ACTIUS PER A LA
SALUT” (PM08), DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE DIPSALUT

PER INFORMACIÓ A LES EMPRESES LICITADORES:
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Edifici Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera, 15 La Creueta
17003 Girona
Telf. 972 41 47 20
Fax 972 41 47 30
Web institucional: www.dipsalut.cat
Adreça del Perfil de contractant: http://www.dipsalut.cat/perfil-del-contractant.html
Persones de contacte:
Qualsevol dubte o aclariment sobre el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o qualsevol altre informació relativa a aquest
expedient, ha de formular-se per escrit a través del “Tauler d’Anuncis” del perfil del
contractant de la web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/dipsalut
Les empreses licitadores poden accedir a les respostes d’aquestes consultes a
través del Perfil del contractant.
Procediment: Licitació del contracte de la gestió integral de 5 recursos de teatre per als
centres educatius participants en el programa “Sigues tu: eines i actius per a la salut”
(pm08), del catàleg de serveis de Dipsalut
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Apartat I. DISPOSICIONS GENERALS

Prescripció 1. Introducció
Dipsalut és una administració pública local en forma d’organisme depenent de la
Diputació de Girona. S'encarrega de donar suport en matèria de salut pública als
municipis de la demarcació. Ho fa implementant programes de servei directe i de suport
tècnic i econòmic.
D’acord amb els fonaments de la declaració d’Ottawa de l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) de l’any 1986, l’estratègia essencial de l’Àrea de Promoció de la Salut,
Benestar i Atenció a les persones de Dipsalut és l’impuls d’estratègies que permetin
contribuir en la generació d’entorns saludables, a desenvolupar les habilitats de les
persones, a generar polítiques promotores de la salut i a reforçar l’acció comunitària.
Entenem la salut en el marc dels drets humans i partim d’una visió positiva que creu i
confia en les capacitats de les societats i de les persones d’utilitzar els recursos
disponibles per a generar salut, permetent-los avançar cap a un estat òptim de
benestar.
Per fer-ho, orientem els programes i les accions a donar eines - coneixements,
habilitats i actituds - a les persones i les comunitats per incrementar el control sobre la
seva salut i els factors que la determinen, per entendre, gestionar i donar sentit a la
vida, enfortint les habilitats per a la vida.
Partim de la premissa que la salut de les persones depèn de les condicions de vida en
que aquestes neixen, viuen i moren i que estan influïdes pels determinants econòmics,
socials, culturals, ambientals i personals.
En definitiva Dipsalut entén que la promoció de la salut té com a objecte central de la
seva intervenció les persones, des d’una perspectiva d’ésser social que viu en
comunitat. Entenem la promoció de la salut com un procés, no com un acte aïllat.
Per tal de fer operatiu aquest marc substantiu, Dipsalut posa a disposició dels centres
educatius de la demarcació de Girona el Programa “Sigues tu: eines i actius per la
salut” (pm08), adreçat als infants i adolescents que inclou diferents estratègies per
promoure l’aprenentatge de les habilitats per a la vida 1 definides per la OMS l’any
2003. Les empreses licitadores poden consultar més informació sobre el programa en
el web www.siguestu.cat

1

http://www.who.int/school_youth_health/media/en/sch_skills4health_03.pdf
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El programa “Sigues tu” es duu a terme en l’àmbit de l’educació formal. En aquest
sentit, tant el sector de la salut com l’educatiu s’han posat d’acord en què no n’hi ha
prou amb “conèixer” sinó que cal “conèixer com fer”, fet que lliga amb l’ensenyament
de competències, és a dir en el desenvolupament de les capacitats per satisfer les
demandes i exigències complexes en contextos específics, mitjançant la mobilització
efectiva del coneixement i també d’altres factors condicionants del comportament
humà.
En el marc d’aquest programa, s’ofereixen diferents recursos i materials per tal
d’assolir els objectius. De manera complementària, Dipsalut vol incorporar un nou
recurs teatral per tal de reforçar els aprenentatges de forma vivencial i significativa.
Concretament, es vol fer arribar als centres educatius actuacions de teatre amb
l’objectiu d’ajudar a la reflexió de l’alumnat al voltant d’alguns temes de salut prioritaris
i contribuir així a reforçar la intervenció pedagògica del programa.
Les empreses adjudicatàries de la contractació de la gestió integral dels 5 recursos
educatius en format teatre hauran d’assumir com a propi aquest marc substantiu que
es detalla a l’ANNEX 1 i implementar-lo a l’hora de dur a terme la selecció de les
intervencions que es faran en els centres educatius.
Prescripció 2. Objectius
En el desenvolupament de les actuacions que es requereixen en aquesta contractació
caldrà tenir en compte l’objectiu del programa “Sigues tu” en el sentit de promoure el
desenvolupament de les capacitats dels infants i les persones joves per tal que puguin
afrontar de forma positiva els desafiaments de la vida quotidiana i més concretament,
l’adquisició d’eines que facilitin la gestió dels estils de vida i l’afrontament dels
determinants de la salut.
Els objectius o temàtiques que es proposen per a treballar amb els infants i joves
seran les següents: gestió de les emocions, igualtat de gènere, habilitats per a la vida,
consums (substàncies tòxiques, TIC, joc) i relacions sexo-afectives.

Apartat II. CARACTERÍSTIQUES DE LA PRESTACIÓ
Prescripció 3. Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació de la prestació correspon als centres educatius de primària i
secundària de la demarcació de Girona. Caldrà tenir en compte possibles sessions a
centres d’educació especial o en cursos diferents als proposats, circumstància que es
dona amb alumnes barrejats de diferents cursos en centres educatius que pertanyin a
zones escolars rurals tipus ZER (agrupació d'escoles en zones de baixa densitat de
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població). Excepcionalment es podrà realitzar alguna actuació amb un altre espai o
públic destinatari.
Prescripció 4. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest plec tècnic és regular la prestació de la gestió integral d’actuacions
de teatre als centres educatius de primària i secundària de la demarcació de Girona
per tal de promoure estils de vida saludables de manera vivencial i significativa en
infants i adolescents.
Es proposa la divisió en lots d’aquest contracte atenent al criteri de temàtica del recurs
i públic destinatari d’acord amb la següent taula:
Lot

Temàtica del recurs

Públic destinatari

A

Gestió de les emocions

Alumnat de 1r de primària

B

Igualtat de gènere

Alumnat de 3r de primària

C

Habilitats per a la vida

Alumnat de 5è de primària

D

Consums (substàncies tòxiques, TIC, joc)

Alumnat de 1r de l’ESO

E

Relacions sexo-afectives

Alumnat de 3r de l’ESO

Les empreses podran optar com a màxim a dos lots. I caldrà tenir en compte les
característiques particulars de cada prestació definides a continuació:
Lot A - Gestió integral d’un recurs de teatre de la temàtica de gestió de les
emocions destinat a l’alumnat de primer de primària.


Aquest recurs ha de promoure en l’alumnat l’entrenament de l’habilitat de gestió
de les emocions i sentiments. En aquest sentit, el reconeixement de les
emocions és el primer pas per tal d’adquirir les habilitats necessàries de
regulació emocional per relacionar-se amb l’entorn i amb un mateix de forma
satisfactòria.



Les sessions hauran de ser de petit format (conduïdes per un/a actor/actriu), i
hauran de tenir una durada aproximada de 50 minuts. Haurà d’estar dissenyat
per poder-se representar a l’aula.

Lot B - Gestió integral d’un recurs de teatre de la temàtica d’igualtat de gènere
destinat a l’alumnat de tercer de primària.


Aquest recurs ha de promoure en l’alumnat la reflexió entorn diferents aspectes
relacionats amb les desigualtat per raó de gènere. Com poden ser els
estereotips de gènere, els prejudicis, la violència, la discriminació per motius de
gènere o d’orientació sexual.
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Les sessions hauran de ser de petit format (conduïdes per un/a actor/actriu), i
hauran de tenir una durada aproximada de 50 minuts. Haurà d’estar dissenyat
per poder-se representar a l’aula.

Lot C - Gestió integral d’un recurs de teatre de la temàtica de les habilitats per a
la vida destinat a l’alumnat de cinquè de primària.


Aquest quest recurs s’ha de basar en les 10 habilitats per a la vida definides per
l’OMS l’any 2003 (Comunicació interpersonal, negociació i rebuig, empatia,
col·laboració i treball en equip, advocació o defensa, maneig de la tensió i
l’estrès, maneig dels sentiments i les emocions, autoestima i control intern,
pensament crític, presa de decisions i solució de problemes). Ha de promoure en
l’alumnat l’entrenament de les habilitats per a la vida partint d’una història de
ficció que ajudi els infants a reflexionar sobre les seves capacitats psicosocials.



Les sessions hauran de ser de petit format (conduïdes per un/a actor/actriu), i
hauran de tenir una durada aproximada de 50 minuts. Haurà d’estar dissenyat
per poder-se representar a l’aula.

Lot D - Gestió integral d’un recurs de teatre de la temàtica de consums
(substàncies tòxiques, TIC, joc...) destinat a l’alumnat de primer de l’ESO.


Aquest recurs ha de promoure en l’alumnat la reflexió entorn als consums. El
recurs podrà girar entorn la prevenció de les addiccions de tipus físic (alcohol,
tabac o altres drogues) o bé de tipus social (xarxes, pantalles, dispositius mòvils,
joc patològic…).



Les sessions hauran de ser de petit format (conduïdes per dos/dues
actors/actrius), i hauran de tenir una durada aproximada de 90 minuts. Haurà
d’estar dissenyat per poder-se representar a l’aula.

Lot E - Gestió integral d’un recurs de teatre de la temàtica de relacions sexoafectives destinat a l’alumnat de tercer de l’ESO.


Amb aquest recurs es vol promoure la reflexió sobre el rol social de les dones i
els homes i sensibilitzar al voltant de la violència de gènere i/o la LGTBI fòbia. El
recurs podrà treballar aspectes com: la percepció de la violència de gènere entre
els joves pel que fa a l’us del llenguatge, conductes abusives i de control i/o
discriminació en relació als papers tradicionals de cada gènere o orientació
sexual.



Les sessions hauran de ser de petit format (conduïdes per dos/dues
actors/actrius), i hauran de tenir una durada aproximada de 90 minuts. Haurà
d’estar dissenyat per poder-se representar a l’aula.
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En tots els casos no es demana cap vestuari ni material especial per a realitzar les
sessions i en tot cas aquest anirà a càrrec de l’empresa contractista
1. Determinació del nombre de sessions a realitzar per curs escolar
Per als càlculs de la cobertura del servei de gestió de teatre en els propers dos anys
es tenen en compte les següents consideracions.
Centres on es desenvoluparà el servei:
2019-20

Centres que fan el Sigues tu
A Primària
A Secundària

2020-21
151
61

Total
370
145

162
63

Per al càlcul del nombre de grups on es desenvoluparà el servei s’estima que es farà
una cobertura del 78% dels grups. Tanmateix, per traslladar el nombre de sessions del
curs escolar a anualitats es té en compte que de setembre a desembre es realitzarà un
33,5% de les sessions mentre que de gener a juny es realitzaria el 66,5% de les
actuacions restants.
Segons l’anterior, s’estima que els cursos i grups on es duran a terme les actuacions
de teatre seran:
A primària:
Any
Mesos

2019
gener-juny

2019
set-des

2020
gener-juny

2020
set-des

Curs escolar

19-20

20-21

20-21

21-22

119
119
119
357

41
41
41
123

82
82
82
246

42
42
42
126

Any
Mesos

2019
gener-juny

2019
set-des

2020
gener-juny

2020
set-des

Curs escolar

19-20

20-21

20-21

21-22

Grups de 1r. (Lot A)
Grups de 3r. (Lot B)
Grups de 5è. (Lot C)
Total grups

TOTAL
284
284
284
852

I a secundària:

Grups de 1r (Lot D)
Grups de 3r (Lot E)
Total grups

116
116
232

40
40
80

80
80
160

41
41
82

TOTAL
277
277
554

El preu per sessió fixat com a preu unitari màxim que poden oferir els licitadors és el
que s’indica a continuació:
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Lots A, B i C (Primària)
Lots D i E (Secundària)

Preu unitari
màxim

Nombre estimat
d'unitats TOTALS

132,20 €
237,40 €

852
554

APROVAT
25/10/2019 10:22

Pressupost de
licitació TOTAL
112.634,40 €
131.519,60 €
244.154,00 €

Apartat III. DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ
Prescripció 5. Descripció de la realització de teatre als centres educatius
El detall del servei a realitzar es descriu a continuació i cal tenir en compte que per a
tots els lots (A,B,C,D i E) serà el mateix.
1. Identificar la demanda de les actuacions
Les actuacions es duran a terme als centres escolars de qualsevol dels municipis
de la demarcació de Girona que sol·licitin el Programa “Sigues tu” (Pm08) del
Catàleg de Serveis de Dipsalut. Cada any, en començar el curs escolar, Dipsalut
proporcionarà a les empreses adjudicatàries la relació de centres educatius adherits
al programa “Sigues tu” així com els cursos i nombre de línies que seran
destinataris del recurs de teatre a cada centre.
2. Validar la proposta tècnica del recurs
A l’inici de cada curs les empreses hauran d’entregar a Dipsalut la fitxa tècnica del
recurs per a la seva validació. El document haurà d’incloure la fonamentació teòrica
i el resum de la sessió i serà l’instrument de difusió principal que es farà arribar als
centres educatius. Dipsalut es reserva el dret de realitzar petites modificacions per
tal d’ajustar els objectius en salut del recurs o aprofitar la experiència d’anualitats
anteriors per a millorar el recurs.
3. Validar la proposta pedagògica d’activitats del recurs
Juntament amb el document anterior, les empreses hauran de presentar a Dipsalut
el dossier pedagògic d’activitats posteriors a l’actuació. Aquest document haurà
d’incloure el recull d’activitats complementàries per dur a terme a l’aula en relació a
la temàtica concreta que es treballi i propostes per tal de sensibilitzar les famílies.
Dipsalut es reserva el dret de realitzar petites modificacions per tal d’ajustar els
objectius en salut del recurs, d’adaptar les activitats a les diferents franges d’edat o
aprofitar la experiència d’anualitats anteriors per a millorar la proposta pedagògica.
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4. Planificar les actuacions
L’empresa adjudicatària haurà de pactar amb els centres educatius els dies i hores
de realització de les actuacions i programar el calendari d’accions, de manera que
es pugui donar resposta a tota la demanda de servei.
Les actuacions seran durant l’horari escolar (de 9 a 16:30h a primària i de 8 a 15h a
secundària) i repartides en el calendari que l’empresa acordi amb els centres
educatius.
El calendari de les actuacions haurà de compartir-se mitjançant un document
emmagatzemat al núvol al qual l’empresa adjudicatària haurà de mantenir
actualitzat de manera permanent i donar accés a les persones de l’equip tècnic que
implementa el programa Sigues tu i que actuen com a referents de centre.
5. Realitzar les actuacions
El personal que realitzi l’actuació al centre educatiu s’haurà de traslladar al centre
escolar on es dugui a terme l’actuació.
Les actuacions s’hauran de poder dur a terme a l’aula i seran sessions de 50 minuts
de durada per primària (lots A, B i C) i 90 minuts per secundària (lots D i E). En cas
de realitzar més d’una sessió, caldrà calcular el temps necessari entre sessió i
sessió. Cal tenir en compte que a primària la sessió es realitzada per una persona
“protagonista” mentre que a secundària ho desenvoluparan dues persones.
No es demana cap vestuari ni material especial per a realitzar les sessions i en tot
cas aquest anirà a càrrec de l’empresa contractista.
Durant l’activitat es promourà la participació de l’alumnat i es treballarà un dels
àmbits proposats en funció del lot.
Les persones que formen part de l’equip tècnic del programa Sigues tu podran
assistir als assajos de l’obra així com a alguna de les actuacions als centres
escolars si així ho consideren oportú.
Un cop finalitzada l’actuació caldrà fer arribar al centre educatiu la proposta
pedagògica d’activitats d’aula i per famílies.
6. Repartir material de marxandatge
Si escau, un cop acabada l’actuació, els actors o actrius que han participat hauran
de repartir elements de marxandatge entre l’alumnat destinatari de la intervenció,
segons les indicacions de Dipsalut determini.
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7. Participar en l’avaluació de les actuacions
Les empreses adjudicatàries hauran de subministrar la informació necessària que
es requereixi a Dipsalut per tal de dur a terme l’avaluació dels recursos. Això inclou,
entre d’altres:
 Informar dades bàsiques de les actuacions a la plataforma SIMSAP omplint
el formulari corresponent (per a més informació consultar la Prescripció 8)
 Passar correu electrònic amb l’enquesta d’avaluació als centres educatius
 Realitzar trobades amb els tècnics responsables del programa de Dipsalut
8. Cancel·lació de l’activitat
Si per qualsevol causa, no imputable a l’empresa adjudicatària, s'haguessin de
suspendre totalment o parcial una o varies sessions, Dipsalut estarà obligat a pagar
el 50% de l’import de l’actuació si aquesta s’anul·la amb una antelació de menys de
24 hores. Aquesta circumstància haurà d’estar acreditada per un correu electrònic
emès pel centre educatiu on s’havia de realitzar el servei on s’expressin les
circumstàncies de la cancel·lació.
Si en el transcurs de la vigència d’aquest contracte, apareix un nou model de treball
diferent de l’anteriorment descrit, s’analitzarà amb l’empresa adjudicatària el seu
impacte vetllant per a que la càrrega de treball no variï en el seu conjunt a la descrita
en aquests plecs.
Apartat IV. RECURSOS NECESSARIS PER LA PRESTACIÓ
Cal tenir en compte que les consideracions en quant a recursos per a la prestació del
servei són aplicables per a tots els lots (A,B,C,D i E) que es proposen en aquesta
contractació.
Les empreses adjudicatàries s’hauran de fer càrrec de la gestió integral dels recursos
humans i tècnics necessaris per a dur a terme correctament les actuacions descrites a
l’apartat anterior.
Prescripció 6. Gestió de recursos humans
Pel que fa a la gestió de RRHH caldrà tenir en compte les següents consideracions:
1. Caldrà proveir tants professionals com calgui per desenvolupar les actuacions
tenint en compte factors de territori i nombre d’actuacions setmanals que
garanteixi la qualitat de la prestació.
2. La persona que condueix el recurs ha de tenir habilitats comunicatives, ser
altament relacional i amb dots per la interpretació.
3. Les empreses adjudicatàries proveiran d’un interlocutor que haurà de facilitar
un número de telèfon i correu de contacte que hauran d’estar a disposició de
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Dipsalut i dels centres escolars on es realitzaran les actuacions, com a mínim
en horari escolar (de 9:00 a 17:00 hores) de setembre a juny.
4. Les empreses adjudicatàries hauran de preveure la formació de les persones
que realitzin el servei en el marc conceptual del programa. Aquesta formació és
realitzarà a la seu de Dipsalut i tindrà una durada d’aproximadament dues
hores.
Apartat IV. GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA PRESTACIÓ
Cal tenir en compte que les consideracions en quant a la gestió i qualitat del servei són
aplicables per a tots els lots (A,B,C,D i E) que es proposen en aquesta contractació.
Prescripció 7. Mecanismes de coordinació i seguiment de la prestació
Dipsalut controlarà el compliment de les condicions d’aquest contracte, mitjançant el
nomenament de les persones responsables del contracte, que tindran les funcions de
supervisar l’execució del contracte, posar en coneixement del contractista les
deficiències, anomalies o incidències detectades, adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries per tal d’assegurar la realització correcta de la prestació
pactada.
Dipsalut haurà de poder accedir a la informació que es generi en el conjunt
d’actuacions que es realitzin en els centres educatius i fer-ho en temps i forma
adequats a fi efecte de reajustar el projecte en qualsevol moment. Les comunicacions
que les empreses adjudicatàries realitzin amb els centres educatius hauran de comptar
amb la validació i vistiplau de Dipsalut.
Les empreses adjudicatàries hauran de designar una persona coordinadora de
referència a través de la qual es durà a terme la coordinació i seguiment dels temes
que es derivin de l’execució d’aquest servei.
La coordinació i seguiment del servei contempla per part del contractista, entre
d’altres, les següents accions:
1. Assistir a totes les reunions que es requereixin pel desenvolupament d’aquest
plec, segons Dipsalut determini. Es pactarà com a mínim una reunió a l’inici i
una al final de curs per fer un seguiment de les actuacions realitzades durant el
curs on es prendran les decisions oportunes per a l’orientació contínua de les
actuacions.
2. Realitzar i impulsar el desenvolupament i seguiment de les actuacions.
3. Atendre totes les consultes i fer tots els aclariments que Dipsalut li demani
sobre la prestació durant la vigència del contracte.
4. Participar en la constitució d’un grup de treball en cas de detectar anomalies en
l’execució del contracte d’acord amb les condicions descrites en aquests plecs.
Amb aquest procediment es vetllaria per a resoldre les diferències contractuals
prèviament a la incoació de possibles expedients sancionadors.
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5. Preveure amb temps suficient la substitució dels professionals si fos necessari.
En cap cas es podran alterar els calendaris pactats tret que es tracti de causes
de força major.
6. Vetllar pel compliment de les condicions especials d’execució de caire social
d’acord amb els mecanismes especificats en el plec de prescripcions
administratives. Tanmateix, aleatòriament, Dipsalut podrà sol·licitar informació
complementària i realitzar les comprovacions que es creguin oportunes per a
verificar el compliment d’aquestes condicions.
7. Totes aquelles altres funcions que derivin del previst en aquest plec i en el plec
de clàusules administratives.
Addicionalment, a continuació es recullen, les funcions de la persona responsable
contracte per part de Dipsalut:
1. Informar sobre la incoació d’expedient sancionador, la resolució anticipada
contracte, si s’escau, així com qualsevol altre incidència contractual.
2. Validar les factures presentades pel contractista un cop comprovat que
serveis facturats han estat efectiva i correctament realitzats.
3. Un cop executat el contracte, informar sobre la conformitat amb totes
prestacions així com la determinació de la liquidació del contracte.

del
del
els
les

En el cas de detectar anomalies o incorreccions respecte de les especificacions
pactades, el cost derivat de la seva posterior esmena anirà a càrrec del contractista.
Prescripció 8. SIMSAP
Dipsalut ha desenvolupat el SIMSAP (Sistema d’Informació Municipal de Salut
Pública), una aplicació web que permet compartir dades entre els diferents agents
implicats (ajuntaments, el contractista i Dipsalut) i d’aquesta manera facilitar-ne la
coordinació i seguiment dels programes. Les consideracions que cal tenir en compte
en relació a aquest software es detallen a continuació:
1. Les empreses adjudicatàries hauran d’introduir, en els terminis establerts, tota
la informació de les actuacions realitzades a les aules dels diferents centres
educatius.
2. Dipsalut determinarà quines actuacions (anomenades accions) cal enregistrar
al SIMSAP i quines són les informacions essencials de les mateixes (ja sigui en
format formulari, document PDF o fotografies)
3. Una acció es considerarà finalitzada i per tant podrà ser facturada només quan
l’empresa adjudicatària hagi introduït al SIMSAP tota la informació que el
sistema demana, i Dipsalut hagi validat que la informació introduïda és correcta
i completa.
4. Dipsalut formarà i capacitarà les companyies seleccionades en l’ús del
SIMSAP.
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Confidencialitat i propietat intel·lectual

Pel que fa a la confidencialitat i propietat intel·lectual caldrà tenir en compte:
1. Les empreses adjudicatàries i el personal que intervingui en l’objecte d’aquest
plec es comprometen al compliment de la legalitat vigent en relació amb la
protecció de dades de caràcter personal i a garantir la confidencialitat de tots
els processos endegats en el marc d’aquesta contractació.
2. A través de SIMSAP, les empreses adjudicatàries que desenvoluparan la
prestació tindran accés a dades de contactes de centres educatius i referents
municipals. En tots els casos, no es podrà fer ús d’aquestes dades per tràmits
que no estiguin directament relacionats amb el programa i serà responsabilitat
de l’empresa adjudicatària complir la legalitat vigent en relació a la protecció
d’aquestes dades personals.
3. Tots els materials, continguts i dades generades, així com la seva explotació i
publicació seran propietat de Dipsalut i qualsevol ús que se’n vulgui fer haurà
de ser autoritzat prèviament per l’Organisme.
4. En cas que es realitzi algun tipus d’enregistrament audiovisual d’alguna de les
intervencions realitzades en el centre educatiu, on l’alumnat sigui clarament
identificable, caldrà comptar amb la corresponent autorització del centre
segons la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal.
5. Dipsalut no tindrà cap tipus de dret en relació a la propietari intel·lectual de les
obres que es contracten.
6. L’empresa que resulti adjudicatària podrà realitzar interpretacions de la seva
obra en altres espais i per altres públics diferents a l’objecte d’aquesta
contractació. Tanmateix, a efectes de coordinació i atenent a la possible
participació dels centres educatius de la demarcació de Girona en el programa
Sigues tu, caldrà que s’informi a Dipsalut de les interpretacions que l’empresa
realitza fora d’aquest contracte, prèviament a la seva realització.
Prescripció 10. Imatge corporativa
En qualsevol acció d’informació i/o difusió de les empreses adjudicatàries que
desenvolupen la prestació especificat a l’objecte d’aquest contracte es farà constar a
Dipsalut.
Perquè així sigui, caldrà incloure el logotip de l’Organisme i del programa de manera
preferent en qualsevol acció d’informació i/o difusió que dugui a terme el contractista
en relació a l’objecte d’aquest contracte.
Pel que fa a la imatge corporativa, les empreses a qui se’ls adjudiqui aquesta prestació
assumeixen els següents acords:
1. El personal de les empreses adjudicatàries es presentarà públicament com a
“personal de l’equip Sigues tu”, identificant-se com a empresa col·laboradora
de Dipsalut i actuant com una extensió de l’organisme.
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2. Preservarà la qualitat del servei, el tracte correcte amb els interlocutors
municipals i equips docents vetllant per la bona imatge de l’organisme.
3. Vetllaran perquè el personal que faci ús de vehicles compleixi en tot moment la
legislació de circulació viària.
4. Caldrà l’harmonització dels logotips de Dipsalut i de les empreses que realitzen
el servei quan apareguin conjuntament en qualsevol suport. En primer lloc,
sempre ha d’aparèixer el logotip de Dipsalut i del programa “Sigues tu” i cal que
s’estableixi proporcionalitat entre aquests logotips. Aquesta norma afecta a la
totalitat de la documentació de gestió (pàgines web, xarxes socials,
presentacions multimèdia i correus electrònics) i d’altres materials i recursos
tècnics i/o tecnològics.
5. Dipsalut facilitarà el logotip de la seva imatge corporativa i una vegada
efectuada la licitació es pactarà amb les empreses adjudicatàries les
instruccions particulars relatives al punt anterior. Qualsevol imprevist es
valorarà amb la persona responsable del contracte designada per Dipsalut.
6. Quan el contractista faci una presentació, una roda de premsa, una nota de
premsa, un seminari o qualsevol altre esdeveniment relacionat amb l’objecte
del contracte, ha de fer visible i esmentar en les seves declaracions a Dipsalut.
A més, tot el material que generin aquests actes ha d’incorporar el logotip de
l’Organisme.
7. Com a guia d’estil, caldrà utilitzar la imatge del programa present a les pàgines
del web www.siguestu.cat.
Prescripció 11. Comunicacions
Pel que fa a les comunicacions, les empreses a qui se li adjudiquin aquests serveis
assumeixen els següents acords:
1. Qualsevol informació, comunicació o publicitat que es faci sobre el servei
objecte d’aquest plec haurà d’estar prèviament autoritzada per Dipsalut.
2. El personal encarregat de l’execució del contracte haurà d’emprar,
preferentment, el català en les seves relacions amb Dipsalut, i amb tercers si
així ho requereixen les circumstàncies. Així mateix, s’haurà d’emprar el català
en la documentació que s’elabori i s’hagi de lliurar en compliment de l’objecte
del contracte. En tot cas, l’empresa adjudicatària queda subjecta en l’execució
el contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística.
3. Si les circumstàncies ho requereixen, Dipsalut notificarà a les empreses
adjudicatàries, per qualsevol mitjà telefònic o electrònic, la consideració d’una
situació de crisi. Mentre es mantingui la situació de crisi, cap membre de
l’empresa pot realitzar declaracions públiques. El personal que desenvolupa el
servei estarà a la disposició de Dipsalut, per a respondre qualsevol requeriment
d’informació que sigui necessari fins que es desactivi la situació de crisi.
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Prescripció 12. Difusió a través de les xarxes socials
La difusió del contracte a través de les xarxes socials correspondrà a Dipsalut i es farà
un cop s’hagi formalitzat el contracte, amb menció al contractista. El contractista
l’haurà de compartir en cas que tingui perfil a la plataforma social on es comuniqui. Les
xarxes socials incloses són:
Facebook

https://www.facebook.com/Dipsalut.ddgi

Twitter

https://twitter.com/dipsalut

Instagram

http://instagram.com/dipsalut

Youtube

https://www.youtube.com/user/CanalDipsalut

Slideshare http://www.slideshare.net/Dipsalut
Pinterest

http://www.pinterest.com/dipsalut/

En qualsevol comunicació que el contractista faci en qualsevol de les plataformes
socials i en relació amb l’objecte d’aquest contracte mencionarà a Dipsalut.
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ANNEX 1. MARC SUBSTANTIU DE PROMOCIÓ DE LA SALUT DE DIPSALUT
El marc conceptual a partir del qual l’Àrea de Promoció de la salut, Benestar i Atenció
a les persones procurem analitzar, dissenyar, planificar, impulsar i reorientar les
nostres propostes és el marc substantiu de Promoció de la Salut de Dipsalut.

Figura 1 : Marc substantiu de Promoció de la Salut de Dipsalut

El nostre focus d’intervenció són les persones com a éssers socials i relacionals. Per
tant, tenim en compte les seves característiques i també sabem que hem d’entendre
els seus contextos.
Amb la Carta d'Ottawa, proclamada l’any 1986, neix la promoció de la salut tal i com
l'entenem als nostres dies. La Carta Magna de la promoció de la salut defineix 5 línies
bàsiques que continuen vigents avui en dia i, per tant, han estat una font d'inspiració
per a la definició de les línies estratègies de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la
Salut i Qualitat de Vida de Dipsalut:
● Polítiques Públiques saludables  en la seva formulació més actual equivaldria
al concepte de Salut en Totes les Polítiques en que la transversalitat i la
intersectorialitat han de ser la guia de l’acció de govern. La Salut i en la seva
accepció més àmplia, el Benestar, haurien d’esdevenir l’eix central de la
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planificació estratègica de les ciutats. Els Objectius de Desenvolupament
Sostenible – ODS - son en aquest sentit una magnífica oportunitat.
Es imprescindible una avaluació d’impacte en salut de les polítiques que ha
d’anar acompanyada de mesures que garanteixin la promoció de la salut.
● Creació d’entorns saludables  el respecte per l’entorn es la base del
desenvolupament sostenible de la humanitat. En aquest sentit, les
circumstàncies materials de vida de les persones: treball, habitatge, oci, etc...
han de ser una oportunitat per a l’equitat i la salut.
● Habilitats Personals  promoure l’alfabetització per a la salut, l’apoderament
personal i el conjunt de competències que permeten als individus abordar amb
eficàcia les exigències i els desafiaments de la vida quotidiana.
● Acció Comunitària  s’ha de promoure la participació efectiva i concreta de la
comunitat en tots els processos de la vida pública. L’apoderament social ha de
ser la base per afrontar els determinants socials de la salut.
● Reorientació dels Serveis de Salut  una mirada sobre la salut per permeti
transcendir el model assistencial i incloure una mirada promotora de la salut.
Els estils de vida no depenen exclusivament d’una opció individual, són una
construcció social, econòmica i cultural. Son el fruit de les múltiples interaccions en la
vida de les persones i les condicions de vida tenen un efecte directe en la seva
construcció.
Els determinants socials de la salut són les condicions en què les persones neixen,
creixen, viuen, treballen i envelleixen i són els principals responsables de les
desigualtats en salut. Aquestes circumstancies estan configurades per la distribució
de la riquesa, el poder i els recursos a nivell mundial, nacional i local, i estan fortament
influïdes pels poders econòmics i polítics. Les desigualtats en la forma en què està
organitzada la societat fan que les possibilitats de desenvolupar-se en la vida i gaudir
de bona salut estiguin mal distribuïdes dins d'una mateixa societat i entre diferents
societats. Les desigualtats son injustes, innecessàries i evitables per tant cal treballar
des de la perspectiva l’equitat i fer-la efectiva en les accions que s’endeguen.
Alhora es indispensable treballar des d'un enfoc intersectorial de "Salut en totes les
polítiques". La salut i el benestar humans han de ser l’eix transversal en tot el
procés de presa de decisions dels diferents sectors i nivells.
Dipsalut aposta per la governança democràtica com a estratègia operativa del govern
relacional, basada en les aliances, el compromís i la responsabilitat conjunta, amb una
amplia participació de la comunitat i dels agents socials.
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Dipsalut incorpora una visió positiva de la salut. Establim el marc Salutogènic com
a referència, que confia en la capacitat de les persones i de les comunitats per ser
generadores de salut, que els permet avançar cap a un estat òptim de benestar. La
perspectiva dels Actius i el Sentit de Coherència emergeixen com a nous elements
claus en el treball de la promoció de la salut, tant a nivell individual com col·lectiu.
Aquestes noves tendències s’han de fer compatibles amb les polítiques que busquen
combatre les desigualtats.
Entenem que la salut és un dret humà fonamental que queda recollit tant en la
declaració universal dels drets humans com a en la convenció dels drets de la infància.
La Carta d’Ottawa reconeix implícitament que els drets humans són el prerequisit per a
la promoció de la salut.
Dipsalut defineix 3 eixos essencials que hauria de contemplar qualsevol intervenció en
promoció de la salut. Les 3 dimensions es “retroalimenten”, es barregen i és difícil
saber quan intervens sobre una o sobre l’altra. Les tres dimensions a treballar són:
● Les habilitats per a la vida
● L’apoderament
● El sentit de coherència (SOC)
Les habilitats per a la vida, definides per la OMS el 2003 són un grup de 10 habilitats
psicosocials que permeten gestionar la pròpia vida en relació amb l’entorn i així influirhi.

Figura 2: El treball en xarxa de les habilitats per a la vida. Font: Elaboració pròpia.
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Per tant, orientem els programes i les accions a donar eines - coneixements, habilitats
i actituds – a les persones per enfortir les habilitats per a la vida i permetre a les
persones i a les comunitats incrementar el control sobre la seva salut. Les persones
que tenen aquest conjunt d’habilitats i les utilitzen de forma efectiva, estan en millor
situació per a desenvolupar estils de vida saludables i estaran millor capacitades per
socialitzar-se positivament.
Un dels punts més interessants de les HpV en el camp de la promoció de la salut és
que sempre poden ser apreses. Els professionals de la promoció de la salut no podem
donar per fet que les persones desenvoluparan positivament les HpV simplement per
el seu procés de socialització, per tant, creiem que els professionals han d’aprofitar els
seus programes per generar oportunitats d’aprenentatge de manera que les persones
tinguin oportunitat per descobrir-les, prendre’n consciència i si es possible exercitar-les
de manera constructiva. A més a més, les HpV son una de les bases per a
l’apoderament de les persones.
En promoció de la salut, l'apoderament per a la salut és un procés mitjançant el qual
les persones adquireixen un control més gran sobre les decisions i les accions que
afecten a la seva salut. L’apoderament té dues dimensions ben diferenciades,
l’apoderament personal i el comunitari. L’apoderament personal, que fa referència al
desenvolupament del control personal per buscar recolzament social i millorar
habilitats interpersonals, socials i polítiques i l’apoderament comunitari, que fa
referència al procés a través del qual les comunitats guanyen poder per generar
canvis, controlar els determinants de la salut i la qualitat de vida de la comunitat (acció
comunitària per a la salut).
Dipsalut per tal d’apoderar a la població opta per fomentar el treball amb
metodologies participatives, com per exemple la metodologia de projectes de la
pedagogia activa, l’aprenentatge i servei, l’animació sociocultural, la investigació acció
participativa (AIP), el mapeig d’actius,...
La tercera dimensió en la que estructurem els nostres programes és el sentit de
coherència. El SOC és un constructe psicològic que "expressa fins a quin punt es té
la sensació de seguretat dominant i duradora, encara que dinàmica, que els (1)
estímuls provinents del nostre entorn intern i extern en el curs de la vida estan
estructurats, són predictibles i manejables; (2) els recursos estan disponibles per a
afrontar les demandes que exigeixen aquests estímuls i (3) aquestes demandes són
desafiaments que mereixen l'energia i el compromís invertits".
Per tant, veiem com el SOC s’estructura en 3 dimensions diferenciades: (1) La
comprensibilitat (comprehensibility); (2) La gestionabilitat (manageability i (3) La
significativitat (Meaningfulness).
Tenir un SOC fort permet a les persones veure la vida com alguna cosa coherent,
comprensible, manejable i significativa , atorgant-li una confiança i seguretat interiors
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per identificar els recursos dins d’un mateix i del seu entorn immediat, una habilitat per
usar i reutilitzar aquest recursos de forma promotora de la salut.

Figura 3: Les dimensions del SOC i els 4 GRR imprescindibles. Font: Elaboració pròpia.

Per incrementar el SOC de les persones necessitem treballar els Recursos Generals
de Resistència (GRR). Els GRR són qualsevol recurs (intern o extern) que ens ajuden
a entendre, gestionar i donar sentit a les coses. Aquests recursos poden ser tant
materials (diners, habitatge...) com immaterials de la persona o de la comunitat
(autoestima, coneixement, herència, orientació a la salut, contacte amb els sentiments
interiors, relacions socials, qüestions existencials, creences, religió, significat de la
vida). Hi ha quatre GRR imprescindibles: la capacitat de gestionar i estar en contacte
amb els sentiments interiors, disposar de relacions socials de suport, desenvolupar
qüestions existencials i tenir activitats significatives.
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ANNEX 2. INFORMACIÓ RECOLLIDA A TRAVÉS DE SIMSAP
Accions definides al SIMSAP per al desenvolupament del servei de teatre
En l’actualitat es preveu únicament una acció anomenada “obra de teatre” per a recollir
la informació del servei de teatre als centres educatius. El formulari i característiques
d’aquesta acció es detalla a continuació:
Obra de teatre. Acció opcional que permet informar per a cada centre educatiu quina
obra es desenvolupa, en quin curs, grup i en quina data. També es disposa d’un camp
de tipus “text lliure” per informar possibles observacions i fets rellevants que han tingut
lloc durant la realització de la sessió.
Captures de l’aplicació SIMSAP per al programa pm08 “Sigues tu”

Llistat de les accions realitzades a un centre educatiu
de primària participant en el programa “Sigues tu” on
es pot localitzar l‘acció “Obra de teatre”

Detall del formulari de l’acció “Obra de
teatre”
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