Suport a projectes que tinguin com a objectiu l’apoderament i la millora de l’accés de les dones que exerceixen
el treball sexual als seus drets socials i laborals.
La convocatòria es centra en dos àmbits:
A. La millora de l’accés a la formació i a l’ocupació en altres sectors econòmics diferents al treball sexual.
B. L’accés a la informació i atenció social, laboral, jurídica i sanitària de les dones que exerceixen a espais
tancats.
2. FINALITATS I RÈGIM JURÍDIC

https://bop.diba.cat

1. OBJECTE
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CONVOCATÒRIA PLURIENNAL (2018-2019) PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER DIFERENTS
ACTUACIONS ADREÇADES A MILLORAR L’ACCÉS ALS DRETS SOCIALS I LABORALS DE LES
TREBALLADORES SEXUALS
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La Comissió de govern, en sessió de 14 de desembre de 2017, ha aprovat la següent resolució:
APROVAR i CONVOCAR, condicionat a l’ aprovació definitiva de les Bases reguladores, la convocatòria
específica de subvencions per a la realització de projectes per a millorar l'accés als drets socials i laborals de
les treballadores sexuals de la ciutat de Barcelona, amb durada pluriennal; ESTABLIR un termini de
presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils a iniciar el dia següent al de la publicació de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; AUTORITZAR un total de despesa de 852.350,00 euros, sent
426.175,00 euros amb càrrec al pressupost del 2018 i 426.175,00 euros amb càrrec del pressupost de 2019,
consignats a la partida 0801-48901-23172 i condicionat a l’ existència de crèdit suficient dels esmentats anys;
PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web municipal, al Tauler d'Edictes de
l'Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal.

A

ANUNCI

El règim jurídic es determina a la base tercera de les Bases reguladores d’aquesta convocatòria.
3. SOL·LICITANTS.
Entitats sense ànim de lucre amb seu a la ciutat de Barcelona que compleixin els requisits exposats a la base
quarta de les Bases reguladores d’aquesta convocatòria.
4. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
Per participar en aquesta convocatòria els sol·licitants hauran de presentar obligatòriament, durant el termini i
forma establert en el punt 7 d’aquesta convocatòria, els següents documents degudament complementats i
signats, que podreu descarregar de la Web ajuntament.barcelona.cat:
·
·

Document bàsic 1: Instància de sol·licitud de subvenció. Conté una declaració responsable, la qual
substitueix la presentació de documentació administrativa en el moment de la sol·licitud.
Document bàsic 2: Formulari descriptiu de projecte. Cal presentar-lo conjuntament amb el document 1.

5.CONDICIONS GENERALS I QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
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·
·
·
·

Promoure, defensar i garantir la igualtat per raó de gènere, orientació sexual i identitat de gènere.
Contribuir a l’apoderament de les dones cis i trans que exerceixen o han exercit el treball sexual perquè
puguin avançar en el control de les seves vides amb autonomia.
Contribuir a l’exercici efectiu dels seus drets.
Contribuir a millorar la xarxa i fomentar sinergies entre entitats del mateix àmbit d’actuació.
Incrementar el nivell d’ocupabilitat i el nivell competencial de les dones participants.
Prestar atenció integral a les treballadores sexuals que exerceixen en espais tancats (a nivell sanitari,
social, jurídic i psicològic)

B

·
·

Data 4-1-2018

Els projectes que es subvencionaran hauran de tenir per finalitat:

Una mateixa entitat es pot presentar a més d’un àmbit i dins d’aquests a més d’un epígraf si compleix els
requisits necessaris.
La quantia de la subvenció màxima que s’atorgarà per projecte en cap cas sobrepassarà l’import sol·licitat.

https://bop.diba.cat

Els conceptes subvencionables queden recollits a la base 11 de les Bases reguladores d’aquesta convocatòria.
6. ÀMBITS
ÀMBIT A: Millora de l’accés a la formació i a la creació de circuits d’ocupabilitat per a treballadores sexuals.
Projectes de millora de les competències bàsiques socials i laborals.
Projectes integrals d’ocupabilitat per la millora de les capacitats sociolaborals.

El termini per a presentar les sol·licituds s’obrirà a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà als 20 dies hàbils.
La forma de presentació pot ser de manera telemàtica o presencial:
ü En cas de presentació telemàtica, els documents bàsics de sol·licitud es podran emplenar i presentar a
través del Portal de tràmits de l'Ajuntament: http://www.bcn.cat/tramits, amb el certificat de signatura
electrònica de l'entitat, seguint les instruccions indicades en aquest portal.
ü En cas de presentació presencial, els documents bàsics de sol·licitud es podran descarregar de la Web
ajuntament.barcelona.cat i presentar a qualsevol de les oficines del Registre general que es relacionin en el
punt 14 d’aquesta convocatòria.
El procediment de concessió de la subvenció es realitzarà segons determina a la base 12 de les Bases
reguladores d’aquesta convocatòria.
8. TERMINIS DEL PROJECTE
Els projectes finançats hauran d’iniciar-se al 2018 i han de finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2019.
El projecte té un cronograma que es desenvolupa i finalitza dins d’aquest període. Mai es pot considerar
pluriennal el funcionament ordinari d’una entitat ni una activitat que es repeteix anualment, ni un treball de
durada indefinida.
Les obligacions del beneficiari i el pagament estan exposats, respectivament, a les bases 14 i 15 de les Bases
reguladores d’aquesta convocatòria.
9.CRITERIS GENERALS PER ALS DOS ÀMBITS

B

Entitat (persona jurídica): fins a un màxim d’1 punt
1. Base social o trajectòria
2. Nombre de projectes desenvolupats l’any anterior.
3. Nombre de projectes desenvolupats l’any anterior en col·laboració amb altres entitats.
4. Nivell d’autonomia financera i equilibri entre fonts de finançament.
5. Nombre de persones voluntàries.

Data 4-1-2018

7. TERMINIS I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
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ÀMBIT B: Atenció i assessorament a dones que exerceixen treball sexual a espais tancats.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A.a.
A.b.

A

Degut a l’especificitat del col·lectiu al que s’adrecen i el seu elevat nivell de vulnerabilitat la present
convocatòria pretén finançar projectes que tindran un elevat interès públic i social a la ciutat, és per això que els
projectes presentats a aquesta convocatòria es poden finançar fins el 90% del seu cost total. No obstant això,
la comissió corresponent haurà de justificar motivadament a l’expedient que les subvencions superin el 50% del
pressupost de l’obra.

Fonaments: fins a un màxim d’1 punt
1. Col·laboració o complementarietat amb l’acció de l’Administració local considerant els valors que conté,
projecta i promou.

2

2. Ajustament a la diversitat social i cultural i a les necessitats singulars del col·lectiu al qual s’adreça
3. Que el projecte abordi nous fenòmens socials a la ciutat i plantegi nous enfocaments de caràcter
innovador.
4. Que el projecte respecti i promogui els drets de les dones i la seva capacitat de decisió i elecció.
Qualitat: fins a un màxim d’1 punt
Nivell de concreció, coherència interna i viabilitat del projecte (qualitativa, econòmica i permanència
temporal).
2. Grau de participació del col·lectiu beneficiari en el disseny del projecte.
3. Nivell de concreció dels indicadors de seguiment del projecte i grau d’adequació amb les activitats
proposades.

Incorporació de la perspectiva de gènere en el projecte: fins a un màxim d’1 punt
1. L’entitat explicita la igualtat de gènere en els seus estatuts, objectius o missió, memòries d’activitats i/o
estructura organitzativa (0,50)
2. La igualtat de gènere s’incorpora en el projecte presentat a partir de la seva metodologia (implementació,
seguiment i avaluació) i/o del contingut (atenent als objectius, activitats, població destinatària, valors que
promou) (0,50)

ÀMBIT A. Millora de l’accés a la formació i a la creació de circuits d’ocupabilitat per a treballadores sexuals.
Aquest àmbit es divideix en 2 epígrafs:
A.a. Projectes de millora de les competències bàsiques socials i laborals.
A.b. Projectes integrals d’ocupabilitat per la millora de les capacitats sociolaborals.
CONDICIONS PER L’ÀMBIT A
Les entitats que es presentin a la present convocatòria formaran part d’una taula de coordinació per la millora
de la formació i els circuits d’ocupabilitat de la ciutat de Barcelona adreçats al col·lectiu diana del projecte que
estarà coordinada per la Direcció de Feminismes i LGTBI i per Barcelona Activa, en el moment que es creï.
En aquesta taula es coordinaran els diferents projectes finançats de forma que es cerquin les sinèrgies entre
ells i es garanteixi una coherència i l’existència d’un circuit que doti a les treballadores sexuals de més
possibilitats de capacitació competencial, formació i d’ocupabilitat dins del seu projecte personal de vida.
Barcelona Activa es dotarà d’una oficina de coordinació i direcció tècnica de suport que actuarà com a
secretària tècnica del projecte i garantirà la coherència i l’intercanvi d’informació entre les diferents entitats.
Aquestes coordinacions i intercanvis d’informació es faran sempre segons el que preveu la LOPD.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-1-2018

10. REQUISITS I CRITERIS ESPECÍFICS PER CADA ÀMBIT
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Solidesa i finançament: fins a un màxim d’1 punt
1. Capacitat i recursos per gestionar, executar i avaluar el projecte.
2. Pla de finançament del projecte (aportació pròpia, percentatge demanat, previsió i capacitat per aconseguir
altres fonts de finançament i recursos).

CVE 2017048118

Impacte: fins a un màxim d’1 punt
1. Rellevància del projecte (impacte esperat entre el col·lectiu destinatari).
2. Augmentar el nivell competencial i el grau d’ocupabilitat de les persones o dels col·lectius implicats.
3. Millorar la sensibilització de la població en general respecte a l’objecte del projecte.
4. Grau de millora de l’accés a la informació del projecte (es valorarà l’ús de noves tecnologies).

https://bop.diba.cat

A

1.

-

Acreditar disposar d’un mínim de 3 anys d’experiència en la gestió de projectes de capacitació en la millora
de les competències bàsiques socials i laborals adreçats a dones que exerceixen el treball sexual.
Que l’entitat tingui incorporada en la seva gestió i com a objectiu dels projectes la perspectiva de gènere i
l’apoderament de les dones.
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B

Epígraf Aa. Projectes de millora de les competències bàsiques socials i laborals.
Requisits:

-

Concreció de la proposta en la contribució a l’apoderament de les treballadores sexuals, la promoció de
l’accés a drets i la prevenció de les possibles vulneracions: fins a un màxim d’1 punt.
Que estiguin previstes actuacions en xarxa amb altres entitats i serveis a nivell públic i/o privat: fins a un
màxim d’1 punt.
Concreció del model d’intervenció global: fins a un màxim de 0,5 punts
Que tingui prevista la figura de mentora referent de cada dona durant l’execució del projecte: fins a un
màxim de 0,5 punts
Que les actuacions previstes tinguin en compte la singularitat de les persones transsexuals: fins a un màxim
d’1 punt.

Epígraf Ab. Projectes integrals d’ocupabilitat per la millora de les capacitats sociolaborals.
Requisits:
-

-

-

Acreditar disposar d’un mínim de 3 anys d’experiència en la gestió de projectes integrals d’ocupabilitat que
tinguin com a objectiu la millora les capacitats i habilitats sociolaborals genèriques a dones que exerceixen
el treball sexual.
Que l’entitat acrediti el treball en xarxa amb altres entitats o institucions per tal de garantir l’existència d’un
circuit integral de formació adaptat a la situació de cada dona.
Què les actuacions proposades prevegin l’adaptació a les disponibilitats i diferents situacions de les dones
que exerceixen la prostitució i incloguin mesures per facilitar la conciliació dels diferents temps (cura,
familiar, laboral, personal i social)
Que el projecte inclogui la prospecció de llocs de treball, realitzi plans individuals d’inserció i seguiment i
suport pel manteniment del lloc de treball.
Que les dones es puguin incorporar en qualsevol moment del procés.
Que el projecte contempli alguna d’aquestes actuacions:
o Orientació professional.
o Capacitació en competències transversals.
o Competències laborals.
o Accions d’apoderament.
o Tècniques de recerca de feina.
o Espai de recerca de feina.
o Capacitació en TIC.
o Formació en mercat de treball i drets laborals.
o Seguiment personalitzat de la contractació.
o Formació i capacitació tècnic-professional.
o Prospecció i intermediació al mercat de treball.
o Suport al manteniment del lloc de treball.
El projecte haurà de contenir en tots els casos l’acollida i un seguiment personalitzat i individualitzat
per cada dona participant durant tot el projecte.
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Criteris específics (4 punts):
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-

Data 4-1-2018

-
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-

Que l’entitat acrediti el treball en xarxa amb altres entitats o institucions per tal de garantir l’existència d’un
circuit integral d’intervenció adaptat a la situació de cada dona.
Que les actuacions proposades prevegin l’adaptació a les disponibilitats i diferents situacions de les dones
que exerceixen la prostitució i incloguin mesures per facilitar la conciliació dels diferents temps (cura,
familiar, laboral, personal i social).
Que hi hagi períodes d’entrada en el dispositiu cada sis mesos.
Que el projecte contempli alguna d’aquestes actuacions:
o Capacitació en competències bàsiques socials i personals.
o Competències bàsiques laborals.
o Accions de coneixement de l’entorn i cultura.
o Accions d’apoderament.
o Orientació professional.
o Alfabetització digital.
o Tècniques de recerca de feina.
o Acompanyament per la regularització administrativa.
El projecte haurà de contenir en tots els casos l’acollida i un seguiment personalitzat i individualitzat per
cada dona participant durant tot el projecte.

B

-

-

Concreció de la proposta en la contribució a l’apoderament de les treballadores sexuals, la promoció de
l’accés a drets i la prevenció de les possibles vulneracions: fins a un màxim d’1 punt.
Que estiguin previstes actuacions en xarxa amb altres entitats i serveis a nivell públic i/o privat: fins a un
màxim d’1 punt.
Concreció del model d’intervenció global: fins a un màxim de 0,5 punts
Que tingui prevista la figura de mentora referent de cada dona durant l’execució del projecte: fins a un
màxim de 0,5 punts.
Que les actuacions previstes tinguin en compte la singularitat de les persones transsexuals: fins a un màxim
d’1 punt.

ÀMBIT B. Atenció i assessorament a dones que exerceixen treball sexual a espais tancats
Requisits:
-

Acreditar disposar d’un mínim de 3 anys d’experiència fent assessorament i atenció integral continuada a
dones que exerceixen el treball sexual a diferents espais tancats de la ciutat.

https://bop.diba.cat

-

A

Criteris específics (4 punts):

11. VALORACIÓ FINAL
La valoració final del projecte resultarà de la suma de la puntuació obtinguda en ambdós grups de criteris
(generals i específics), definits en els dos punts anteriors, sent la puntuació màxima global 10 punts.
Els projectes, en tot cas, hauran d’assolir una puntuació mínima de 4 punts globals i, per tant, no podran rebre
subvenció aquells projectes que hagin obtingut una puntuació inferior.
12. CRÈDIT PRESSUPOSTARI
Any 2018
ÀMBIT A
305.675€
ÀMBIT B
120.500€
TOTAL
426.175€

Any 2019
305.675€
120.500€
426.175€

Partida econòmica
08.01 489.01 231.72
08.01 489.01 231.72

Compromet pressupost de dos anys naturals, independentment de la seva durada, per tant els projectes
subvencionats tindran més d’un pagament.
13. JUSTIFICACIÓ I CONTROL
L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el destí de les
quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. El beneficiari de la subvenció haurà de donar lliure
accés a la comptabilitat de l’entitat (llibres i registres comptables).
L’entitat beneficiària de la subvenció haurà d’aportar en un termini no superior als tres mesos des de la
finalització de l’activitat la justificació dels fons rebuts mitjançant un compte justificatiu, signat pel representant
legal o per la persona signant de la sol·licitud de subvenció, segons model que es que es troba al web
ajuntament.barcelona.cat

CVE 2017048118

-

Data 4-1-2018

-

Han de considerar la intervenció des del punt de vista d'informar a les dones dels seus dels drets i incloure
actuacions concretes adreçades a aquest objectiu: fins a un màxim de 2 punts
Garanteixi l'acostament a les diferents situacions de les dones i un assessorament que respongui a elles:
fins a un màxim d’1 punt
Contribueixi a l'apoderament de les dones: fins a un màxim d’1 punt

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

Pàg. 5-7

Criteris específics (4 punts):

·
·

Una memòria descriptiva
Una memòria econòmica
ü Estat representatiu de les despeses realitzades i dels ingressos obtinguts per a la realització de la
totalitat del projecte subvencionat agrupats, per concepte de la despesa i finançadors, i comparat amb
les quantitats inicialment pressupostades en el projecte presentat i les desviacions sofertes.
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B

El compte justificatiu final inclourà:

A
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Per a subvencions d’import igual o superior a 60.000 euros, cal adjuntar com part del compte justificatiu, a més,
un informe d’un auditor de comptes inscrit al ROAC, Registre Oficial d’Auditors de Comptes, adscrit al Ministeri
d’Economia i Hisenda de l’Estat, d’acord amb la norma EHA 1434/2007. El cost d’aquest informe es considera
una despesa subvencionable.

Pàg. 6-7

ü Relació classificada de despeses de la totalitat del projecte subvencionat , amb identificació del
proveïdor i el número de document, la descripció de la despesa, l’import, la data d’emissió i, en el seu
cas, la data de pagament, com també la despesa imputada a la subvenció municipal. Així mateix, si la
subvenció s’hagués atorgat d’acord amb un pressupost estimat, s’indicaran les desviacions produïdes.
ü Les factures originals relacionades a la memòria econòmica i una declaració jurada del representant de
l’ entitat que certifiqui que:
- Són factures electròniques originals o, en cas que siguin escanejades, concorden amb els documents
originals que estan en possessió de l’entitat beneficiària d’aquesta subvenció.
- Corresponen a despeses vinculades a l’execució del projecte indicat i subvencionat per l’Ajuntament de
Barcelona en el marc d’aquesta convocatòria.
- S’han imputat totalment o parcial a aquesta subvenció i, en conseqüència, aquest import total o parcial
no es pot tornar a imputar en la justificació d’ aquest o altres projectes en cap altre procediment
d’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona o d’una altra Administració.
ü Els tiquets de caixa no podran superar, el 10% de l’import atorgat, ni en cap cas el màxim de 300 euros.
ü Detall dels ingressos que hagin finançat el projecte subvencionat indicant-ne l’import i la procedència.
ü En el cas d’elecció obligatòria entre tres ofertes (establerta al punt 7 de la base onzena) s’han
d’acreditar aquestes, així com la memòria de la justificació de l’elecció, en el cas que l’escollida no sigui
la proposició econòmicament mes avantatjosa.
ü Comunicació de reintegrament en els supòsits d’import total o parcial de la subvenció no aplicada al
projecte.

El primer informe de seguiment s’haurà de lliurar abans del 30 d’octubre del 2018 i cobrirà les activitats
dutes a terme des de l’inici del projecte i amb un pressupost executat mínim del 60% de la primera anualitat.

·

El segon informe es presentarà abans del 30 de juny del 2019 a l’òrgan instructor, als efectes de seguiment
del projecte. Haurà de contemplar la justificació del 40% no justificat de la primera anualitat i el 40% mínim
de la segona.

·

L’informe final s’haurà de lliurar com a màxim tres mesos desprès de la finalització del projecte i justificarà
la totalitat del projecte.

·

La conformitat d’aquests informes de seguiment anuals per part dels serveis tècnics municipals constitueix
un requisit previ i imprescindible per al segon i posteriors pagaments de la subvenció.

La no-realització de l’activitat subvencionada o l’incompliment de les condicions que van ser considerades per a
l’atorgament de la subvenció, així com la manca de justificació o la justificació incompleta o incorrecta de
l’activitat subvencionada, podrà comportar el reintegrament total o parcial de la subvenció d’acord amb el que
s’estableix als punts 17 i 18 de les Bases reguladores d’aquesta convocatòria.
14. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

B

ÀMBIT A:
- Regidoria de Feminismes i LGTBI, o persona en qui delegui
- Gerència de l’Àrea de drets de ciutadania, participació i transparència, o persona en qui delegui
- Direcció de Feminismes i LGTBI, o persona en qui delegui
- Direcció de Planificació i Control, o persona en qui delegui
- Direcció operativa programes transversals de Barcelona Activa, o persona en qui delegui
- Secretaria delegada (actuarà com a secretari/ària de la comissió amb veu i sense vot)

Data 4-1-2018

·

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Donat que es tracta de projectes pluriennals, l’entitat beneficiaria haurà de presentar cada any un informe
anual de seguiment referit a l’any anterior, segons model que es troba al web http://www.bcn.cat/tramits,
juntament amb una justificació econòmica parcial segons el model de justificació que es troba al web
http://www.bcn.cat/tramits.
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L’òrgan gestor revisarà el compte justificatiu de totes les subvencions atorgades.

ÀMBIT B:
- Regidoria de Feminismes i LGTBI, o persona en qui delegui
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-

Gerència de l’Àrea de drets de ciutadania, participació i transparència, o persona en qui delegui
Direcció de Feminismes i LGTBI, o persona en qui delegui
Direcció de Planificació i Control, o persona en qui delegui
Secretaria delegada (actuarà com a secretari/ària de la comissió amb veu i sense vot)

Pàg. 7-7
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15.PUNTS DE LLIURAMENT DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
- Oficina d'Atenció al Ciutadà de Ciutat Vella, c/ Ramelleres, 17
- Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte de l'Eixample, c/ Aragó, 328
- Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte de Sants-Montjuïc, c/ Creu Coberta, 104
Subseu Marina: Pg. Zona franca, 185-219
- Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte de Les Corts, Pl. Comas, 18
- Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, c/ Anglí, 31
- Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte de Gràcia, Pl. Vila de Gràcia, 2
- Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte d'Horta-Guinardó, c/ Lepant, 387
- Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte de Nou Barris, Pl. Major Nou Barris, 1
Subseu Zona Nord: c/ Costabona, 3-5
- Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte de Sant Andreu, c/ Segre, 24-32
- Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte de Sant Martí , Pl. Valentí Almirall, 1
- Oficina d'Atenció al Ciutadà Pl. Sant Miquel, Pl. Sant Miquel núm. 3
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