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INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS DE JUDICI DE VALOR DE LA GESTIÓ I
DINAMITZACIÓ DEL CASAL DE BARRI DE VERDUN AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ SOSTENIBLE.
El present informe té com objecte realitzar la valoració dels criteris que depenen d’un
judici de valor relatius al contracte número 21002701.de Gestió i dinamització del
Casal de Barri de Verdun.
1.-Empreses presentades
A l’esmentat concurs s’hi han presentat una única oferta que han acreditat la
documentació administrativa requerida es tracta de l’empresa CALAIX DE CULTURA, SL
(NIF B-63033740)
2.-Criteris de valoració
La valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor són els següents:

CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR

2.1.1. Coneixement del territori. Antecedents i situació de la seva
realitat actual. Es valorarà que l’empresa mostri un bon
coneixement del territori on es troba ubicat el Casal de Barri de
Verdun, així com una descripció dels antecedents i la situació de
la realitat actual.
2.1.2. Programació i gestió de la producció dels serveis del Casal
de Barri Verdun: objectius generals, objectius operatius,
activitats, metodologia de treball, calendari, organització del
personal en la gestió d’activitats i de serveis i sistema d’indicadors
i avaluació.
Es tindrà en compte una adequada proposta de programació i
gestió de la producció dels serveis del Casal de Barri de Verdun,
tenint en compte els objectius generals, els objectius operatius,
les activitats, la metodologia de treball, el calendari, l’organització
del personal en la gestió de les activitats i dels serveis, així com el
sistema d’indicadors i avaluació. Seguint allò establert a la
clàusula 5 del plec tècnic, caldrà incloure, com a mínim:


PUNTUACIÓ MÀXIMA
FINS A 40 PUNTS

Fins a 5 punts

Fins a 10 punts

El servei d’atenció a la ciutadania i de generació de punt
de trobada en el casal, per tal d’oferir un espai acollidor
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on el veïnat i les entitats es puguin sentir ateses i
escoltades en el Casal, així com un espai on puguin
interrelacionar-se i generar diàleg entre si. (0,5 punts)


La promoció i el suport a l’associacionisme, incloent en el
projecte una proposta de gestió per al lloguer i la cessió
d’espais de l’equipament per tal d’afavorir que les
associacions i entitats del territori puguin exercir la seva
activitat i difondre els seus projectes. (2 punts)



Un servei de promoció del voluntariat en el territori que
faciliti la participació de totes les persones que vulguin
col·laborar de manera activa en projectes i activitats, tant
les sorgides del mateix Casal com les que sorgeixin del
territori. (2 punts)



Un servei de suport a les iniciatives del veïnat, així com de
grups i entitats del territori, especialment aquells que
siguin d’especial interès socioeducatiu i sociocultural i que
sintonitzin millor amb les demandes i necessitats de la
població, a més d’estimular el treball conjunt i la
cooperació entre els diferents agents. (2 punts)



Un servei d’activitats socioculturals, formatives i de lleure,
que incloguin activitats i tallers que serveixin per oferir
eines, habilitats i coneixements als veïns i veïnes, així com
per reforçar i establir vincles entre les persones usuàries,
sempre responent a les necessitats del territori. (1 punt)



Una proposta de treball de festes i tradicions, integrat dins
la programació i a través de la participació activa del
veïnat. (1 punt)



Un servei de promoció i dinamització juvenil, que busqui
no només dinamitzar aquest col·lectiu del territori, sinó
també vincular-los a l’equipament, a través de l’escolta
activa i la promoció d’activitats que els ofereixin eines i
habilitats que responguin a les seves necessitats. (1 punt)



Un servei d’activitats de lleure infantil al mes d’agost,
pensat per infants de 6 a 12 anys, i que suposin fer ús de
l’espai públic, fomentant la convivència i el respecte. (0,5
punts)
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2.1.3. Horaris de funcionament i proposta de graella d’activitats.
Es valorarà la proposta d’horaris que contingui la proposta pel
projecte de funcionament i una proposta de graella d’activitats
per tal d’adequar-se al màxim a les activitats i necessitats del
centre, tot respectant els horaris mínims d’obertura del casal i
d’atenció al públic descrits a la Clàusula 6 i els horaris establerts
dels diferents programes municipals descrits a la Clàusula 5, del
Plec de prescripcions tècniques.
2.1.4. Model de participació.
L’empresa haurà de treballar i presentar un model de participació
centrat sobre tot en els següents aspectes bàsics:
 La participació: els òrgans participatius i les dinàmiques de
participació. (2,5 punts)
 Promoció de l’associacionisme i la participació cívica. (2,5
punts)
 Els diferents mecanismes de funcionament i de
dinamització d’entitats. (2,5 punts)
 La implicació de les entitats dins el programa d’activitats.
(2,5 punts)
Es valorarà les accions que promoguin i fomentin la participació
en aquest model.
2.1.5. Pla de Comunicació. El pla ha de contemplar com a mínim:
 Una proposta de projecció externa de l’equipament. (1
punt)
 La difusió del centre i de les seves programacions. (1 punt)
 La gestió i manteniment de les bases de dades i de les
eines de divulgació virtual. (1 punt)
Es valorarà la proposta del pla de comunicació que contempli tots
els agents i canals possibles, així com la mirada intergeneracional
i de proximitat al territori.
2.1.6. Model de proposta de gestió de personal.
Pel que fa el model de proposta de gestió de personal, aquest
haurà d’incloure com a mínim:
 Una proposta del personal que hi treballarà, així com
l’organització interna del mateix.
 Una proposta per la cobertura de possibles baixes.
 Un pla de formació adequat, per tal de reciclar el personal
i oferir el millor servei possible a la ciutadania.
Es posarà en valor la proposta que millor s’adeqüi a les
necessitats del servei per cobrir els diferents torns, i la

Fins a 5 punts

Fins a 10 punts

Fins a 3 punts

Fins a 3 punts
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participació a les dinàmiques comunitàries.
2.1.7. Sistema d’avaluació.
L’empresa haurà de presentar un sistema d’avaluació adequat a
la tasca del Casal de Barri, per tal que es pugui fer un seguiment
correcte de les accions i el seu impacte en el territori. Es valorarà
la proposta que tingui un sistema d’indicadors i seguiment del
projecte més acurat i similar a la línia proposada pel districte.
2.1.8. Propostes de millora.
Es tindran en compte altres propostes de millora, que serveixin
per oferir un millor servei i complir amb allò establert, sobre tot,
en la clàusula 5 del plec tècnic.

Fins a 2 punts

Fins a 2 punts

3.-Valoració de la proposta tècnica

CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
FINS A 40 PUNTS

SOBRE TOTS ELS PUNT DEL GUIÓ:
3.1.1. Coneixement del territori.
L’empresa mostra al projecte un bon coneixement del territori i
descriu i analitza amb certa precisió els condicionants sòcio
econòmics i demogràfics que l’afecten. Sintetitza un recorregut
històric acurat a partir de la seva estructura urbanística que
marca clarament el esdevenir social del barri i les dinàmiques que
es generen.

3,5 punts
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3.1.2. Programació i gestió de la producció dels serveis del Casal
de Barri Verdun:
Plantegen uns objectius generals i operatius orientats a donar
resposta a les necessitats i inquietuds veïnals. Facilitant la
participació i promovent el voluntariat en el disseny i
desenvolupament de les activitats. Planteja com a element bàsic
un servei d’atenció a la ciutadania com a generador de relacions
interpersonals. Alhora que facilita espais per al suport i promoció
del teixit associatiu.
Presenta una proposta clara per la promoció del voluntariat a
partir de la creació de xarxes d’intercanvi de coneixements.
Tanmateix el projecte planteja dona resposta a les necessitats i
demandes del teixit associatiu.
Proposta de participació, suport i promoció al calendari festiu
conjuntament amb el teixit associatiu. Posant l’accent en la
promoció de les minories socials i culturals.
3.1.3. Horaris de funcionament i proposta de graella d’activitats.
La proposta d’activitats i l’horari d’apertura s’ajusta a les
necessitats del servei i també als mínims descrits a les clàusules 5
i 6 del Plec de prescripcions tècniques.

9 punts

4 punts

3.1.4. Model de participació.
En el projecte es planteja la participació com el eix vertebrador
de l’acció sociocultural i comunitària que es vol dur a terme.
Canalitzant-la a partir de dos espais, El Consell de l’equipament i
l’Espai de governança. Alhora també contempla altres espais i
vies de participació estables i continuats en el temps, orientats a
treballar les demandes i les necessitats del veïnat.
La proposta també proposa mecanismes adients per la promoció
de l’associacionisme i la implicació de les entitats en el programa
d’activitats.

8,5 punts

3.1.5. Pla de Comunicació.
El projecte planteja estratègies de fidelització i creació de nous
públics. La difusió del Centre i la programació a través
d’informació presencial, materials de difusió impresos i la
incorporació d’estratègies de difusió digital.

2 punts
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3.1.6. Model de proposta de gestió de personal.
La proposta de personal i organització interna del mateix s’ajusta
als requeriments que marca el plec de condicions tècniques.
Proposta de protocol adient per la cobertura de possibles baixes.
Presenta un ampli ventall de propostes formatives adequades al
desenvolupament de les tasques professionals en el centre.
3.1.7. Sistema d’avaluació.
El sistema d’avaluació que plantegen es adequat. Els indicadors
son precisos i donen bona idea de l’assoliment dels objectius
plantejats. També s’estableixen estratègies de coordinació entre
el districte i l’empresa per tal de fer el seguiment de la
implementació del projecte.
3.1.8. Propostes de millora.
Plateja diverses propostes de millora en diferents línies
estratègiques, que van des de la participació de la comunitat
gitana en el dia a dia del Casal a la creació d’un banc d’imatges
amb drets gestionats, passant per activitats de reforç escolar.

2,5 punts

1,5 punts

1,5 punts

4.-Valoració de la proposta tècnica
A continuació es presenta un quadre resum de les puntuacions obtingudes dels
diferents criteris
CRITERIS

3.1.1. Coneixement del territori
3.1.2. Programació i gestió de la producció
dels serveis del Casal de Barri Verdun
3.1.3. Horaris de funcionament i proposta de
graella d’activitats
3.1.4. Model de participació
3.1.5. Pla de Comunicació
3.1.6. Model de proposta de gestió de
personal
3.1.7. Sistema d’avaluació
3.1.8. Propostes de millora
TOTAL

PUNTUACIO
MAXIMA

PUNTUALCIÓ CALAIX
DE CULTURA S.L.

5
10

3,5
9

5

4

10
3
3

8,5
2
2,5

2
2
40

1,5
1,5
32,5
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La Valoració final dels criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de
valor, atorga a l’empresa CALAIX DE CULTURA , S.L, la puntuació de 32,5 punts.
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Sol·licitem es tingui en compte el present informe i es continuï amb la tramitació de l’expedient.

Antonio Cabrera
Gestor de projecte
Districte de Nou Barris

Vist i plau,
Mercè Garcia del Estal
Directora de Serveis a les Persones i
al Territori
Districte de Nou Barris
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