Procediment: Procediment Genèric Secretaria
Ref. Expedient: 46/2021/SQSCR
INFORME TÈCNIC
Assumpte: Expedient de Servei de suport a la intervenció socioeducativa en medi obert
INFORME TÈCNIC
Assumpte: Informe de valoració discrecional de l’expedient del suport al servei
d’intervenció socioeducativa en medi obert.
ANTECEDENTS DE FET
Durant el termini de presentació de proposicions que va finalitzar el dia 23 de juny de
2021 a les 14:00 h es va presentar 1 oferta a la Plataforma electrònica Vortal:
1- TACC (Taller d’Art, Cultura i Creació)
Entre els dies 28 i 30 de juny de 2021 es va procedir a l’obertura electrònica del sobre 1
de l’empresa/entitat presentada i es va comprovar que la documentació administrativa
presentada era correcta i per tant va ser admesa a la licitació.
A continuació es procedeix a la valoració de criteris discrecionals de la proposta tècnica.
VALORACIÓ DE CRITERIS DISCRECIONALS
La valoració de la proposta tècnica es realitza d’acord amb el Plec de clàusules
Administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regeixen aquesta
licitació.
D’acord amb la clàusula 28 del PCAP per a la valoració, les propostes tècniques
presentades havien de contenir la següent informació:
1. Introducció/ presentació/ definició del projecte (0 a 3 punts)
2. Justificació del projecte (0 a 4 punts)
3. Objectius del projecte (0 a 4 punts)
4. Desenvolupament del programa (0 a 6 punts)
5. Mitjans tècnics, materials i humans per desenvolupar el programa (0 a 4 punts)
6. Paràmetres d’avaluació del projecte (0 a 4 punts)
La puntuació màxima per a la valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor és
de 25 punts, desglossats d’acord amb els aspectes a tenir en compte per la valoració
Pel que fa a la proposta tècnica de l’única empresa/entitat licitadora, TACC (Taller d’Art,
Cultura i Creació), a continuació es procedeix a la valoració de la proposta tècnica:

Aquest document és una còpia impresa del document electrònic amb referència 13532456237751354653, ha estat generat
amb l’aplicació informàtica BUROWEB i signat electrònicament.
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1. Introducció/presentació/definició del projecte
En la introducció del projecte a valorar es relacionen aspectes com la presentació de
l’empresa/licitada, la definició del projecte “TACC” així com el seu plantejament teòric i
metodològic.
Així com la presentació com a entitat s’adiu perfectament al tarannà del projecte a posar
en marxa quant a experiència i històric, també ho fa la definició del projecte municipal ja
posat en marxa.
Pel que fa al seu plantejament teòric, no fan esment en qualsevol moment en aquest
apartat, però sí fan esment a l’ús de l’art i la cultura també com a eines d’empoderament
juvenil per a fomentar no només la prevenció, sinó també la participació dels col·lectius
als quals ens adreçarem de manera comunitària i de forma cohesionada.
El fet que la seva proposta planteja la metodologia també preventiva, és una variable a
tenir en compte com a complement a la metodologia de reducció de riscos.
Per tant, el teu plantejament metodològic (més que teòric que no es fa constar com a tal
en aquest apartat), està en la línia tant del pla local de Joventut vigent com de les bases
que motivaren la licitació i disseny d’aquest projecte de suport al nou servei d’intervenció
socioeducativa en medi obert municipal.
La puntuació obtinguda en aquest apartat són 1,5 punts.
2. Justificació del projecte
En la justificació del projecte presentat per TACC, no només es basa en una experiència
prèvia a Sant Quirze del Vallès i, per tant, del coneixement del territori, sinó de les
dinàmiques que se’n creen, de les actuacions que s’han estat duent a terme així com
l’experiència que els ha donat la col·laboració amb el Projecte d’Intervenció
socioeducativa en medi obert des del febrer de 2021 (i prèviament durant la desescalada
l’estiu i tardor del 2020).
La seva justificació és ampliada també amb descripció de les principals zones
d’intervenció i d’orientació potencial del projecte que parteixen del seu compromís de
situar els i les adolescents i joves com actors i actrius principals, fonamentals,
participatius i de rellevància en tot el processos en els quals s’intervingui o intervinguin.
És d’especial consideració els eixos metodològics que exposen en aquest apartat i que
concorden amb eixos no només del passat pla local de Joventut Local (actualment
prorrogat), sinó del futur Pla Local de Joventut 2022-2026 on està inclòs el projecte
d’intervenció socioeducativa en medi obert: inclusió social, prevenció, apoderament,
treball comunitari, perspectiva de gènere, foment de la participació, creativitat i/o itinerari
vital
Aquests comentaris estan en línia també amb les necessitats captades per part dels
diferents agents implicats de Sant Quirze del Vallès, sobretot el personal adscrit al servei
de Joventut en el seu dia a dia i que van motivar aquesta licitació.
La puntuació obtinguda en aquest apartat són 4 punts.
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3. Objectius del projecte
Els objectius esmentats (tant genèrics com específics) al projecte presentat per
l’empresa/entitat licitadora es corresponen amb la majoria dels objectius tant genèrics
com estratègics d’un dels eixos del Pla Local de Joventut 2017-2020 en vigència (de fet,
en ser tan transversal, tots els eixos: “Estudiar a Sant Quirze”, “Viure a Sant Quirze” i
“Participar a Sant Quirze”.
El fet de plantejar els objectius des de la vessant no només de les descripcions, sinó
també de la metodologia (programes, accions, propostes, creació, etc.) que se’n
derivarien així com dels recursos que proposen crear juntament amb el personal de
Joventut i altres serveis municipals com agents socials, equipaments i els propis
col·lectius, donen més valor al seu plantejament com a entitat corresponsable del projecte
d’intervenció socioeducativa en medi obert.
La puntuació obtinguda en aquest apartat són 4 punts.
4. Desenvolupament del programa
Al projecte presentat per l’empresa/entitat es recullen les propostes esmentades al Plec
de Condicions Tècniques.
A més, presenten una descripció bastant acurada quant a “Àmbits de treball i estratègies
d’actuació: necessitats i programes d’intervenció on estarien ubicats”.
Presenten també les seves estratègies d’intervenció a l’hora d’aconseguir els objectius
pretesos. Aquestes estratègies inclouen el treball de proximitat, el treball d’acció
preventiva, el treball comunitari, el treball d’acompanyament i derivació i el treball en
xarxa.
Quant al “Desenvolupament del programa” en sí mateix i la seva descripció així com les
seves propostes quant a fases de la seva implementació, inclouen, entre d’altres com
podria ser la fase de diagnosi i detecció (que ha de ser contínua) o el disseny de
propostes, la fase d’avaluació, molt important i imprescindible per a valorar la qualitat i
l’efectivitat i eficàcia tant del projecte de manera genèrica, com de les intervencions de
manera més específica.
Quant a la fase de disseny, proposen el treball conjunt i coordinat, segons les necessitats
o situacions de risc, amb altres serveis municipals i/o agents socials.
Aquesta fase de disseny i inici d’implementació, proposen es dugui a termes des de
diferents àmbits: l’individual, el grupal, el familiar, el comunitari i proposen accions
concretes segons temàtiques: itinerari de vida, salut, participació i convivència, art i
esport, civisme,...
Dins de l’apartat de “Desenvolupament del programa” es fa esment de les coordinacions i
treball en xarxa, que inclouen les coordinacions internes com propostes de coordinacions
externes.
La puntuació obtinguda en aquest apartat són 4 punts.
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5. Mitjans tècnics, materials i humans per al desenvolupament del programa
En aquest sentit, des de l’empresa/entitat licitadora, a part d’allò recollit al Plec quant a
titulacions, persona de coordinació, etc., ofereixen el següent:
·

Mitjans tècnics:
o mapes d’intervenció com és el QGIS, software de codi lliure
o documents de registre i seguiment

·

Mitjans materials:
o Cobertura de substitucions
o Espai de suport especialitzat per a les i els professionals del servei
o Borsa de talleristes
o Protecció de dades
o Aplicació específica per al control horari dels professionals adscrits
o Dispositiu mòbil

·

Mitjans humans:
o Garanteixen experiència prèvia laboral en el sector i projectes similars de
Medi Obert mínim de 6 mesos

La puntuació obtinguda en aquest apartat són 3 punts.
6. Paràmetres de l’avaluació del projecte
Els paràmetres de l’avaluació i seguiment del projecte “d’intervenció socioeducativa en
medi obert” presentats per l’empresa/entitat són molt complets i tenen en compte tant la
variable continuïtat com l’adaptació constant.
Donen importància també a la planificació del sistema d’avaluació tot i la seva adaptació.
Aquest sistema inclourà:
·
·
·

Informes i memòries trimestrals i anuals
Informes periòdics: de seguiment, mensuals
Registres actuacions i coordinacions realitzades

S’especifica les avaluacions que es durant a terme per àmbits:
-

De la intervenció socioeducativa del projecte
De les gestió del projecte, atenció a adolescents i joves
De l’equip d’intervenció
Global de l’entitat gestora

S’especifiquen els tipus d’indicadors per objectius i les dades que se n’extrauran.
S’especifica el model de memòria que es durà a terme quant a estructura
La puntuació obtinguda en aquest apartat són 3 punts.
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CONCLUSIONS
D’acord amb l’argumentació exposada i la puntuació obtinguda, el resultat final de la
valoració discrecional és el següent:
TACC (Taller d’Art, Cultura i Creació)
Apartat del projecte

Puntuació
obtinguda

a)

Introducció/presentació/definició del projecte

1,5 punt

b)

Justificació del projecte

4 punts

c)

Objectius del projecte

4 punts

d)

Desenvolupament del programa

4 punts

e)

Mitjans tècnics, materials i humans per al
desenvolupament del programa

3 punts

f)

Paràmetres de l’avaluació del projecte

3 punts

Puntuació total valoració discrecional

19,5 punts

Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura
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