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www.valls.cat

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT
DELS PROJECTES DE DINAMITZACIÓ I MEDIACIÓ COMUNITÀRIA ALS BARRIS
La Sra. Laura López Castelló, tècnica del Pla d'Inclusió i Cohesió Social, un cop
revisada la documentació aportada per a l'adjudicació del contracte del servei de
gestió i desenvolupament dels projectes de dinamització i mediació comunitària als
barris, emet el següent,
INFORME
D'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars aplicable al contracte del
servei de gestió i desenvolupament dels projectes de dinamització i mediació
Document signat amb segell electrònic de l'Organisme / Documento firmado con el sello electrónico del Organismo

comunitària als barris, les valoracions d'acord a la proposta recollida en l'annex 2,
‘Model de proposició – Criteris automàtics’, són:

LOT 1: MEDIACIÓ BARRIS
Criteris objectius:
I. Criteris de valoració de l'oferta: Currículum del/de la professional, fins un màxim de
15 punts valorant:
1. Experiència en la intervenció en projecte comunitaris, a partir d’un any: 0,1

punts per mes treballat, fins a un màxim de 5 punts.
2. Formació específica en Mediació, Participació, Intervenció social comunitària.

Computaran les formacions realitzades en centres oficials i/o homologats, en
els darrers 10 anys. Fins a un màxim de 5 punts, a raó de:


0,1 punts per curs de 0 a 20h



0,2 punts per curs de 21 a 99h



0,5 punts per curs de durada igual o superior a 100 hores



1 punt per mestratge o postgrau realitzat en centres universitaris i/o
oficials degudament acreditats, pel Departament d’Ensenyament i/o el
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Ministerio de Educación, relacionats amb mediació, participació,
intervenció social comunitària, etc.
3. Altres titulacions del camp social relacionades amb la l’educació social i el treball
social: 2,5 punts per grau i/o diplomatura, fins a un màxim de 5 punts.

VINCLE
Es presenta documentació de la Sra. Lourdes Riba Castella. S’adjunta titulació de
Grau d’Educació Social.
Es valoren les següents titulacions i experiència:
- Titulació del Màster en Mediació i Gestió Col·laborativa de Conflictes (1p)
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- Curs ‘Eines de Coaching: lideratge i gestió d’equips’ - 20h (0,10p)
- Curs ‘Prevenció de conflictes’ - 70h (0,20p)
- Curs ‘Coaching per a mediadors’ – 2’h (0,10p)
- Experiència a partir d’un any: 108 dies (0,36p)
1,76 PUNTS

COMBINATS
Es presenta documentació de la Sra. Raquel Barbier Aguirre. S’adjunta titulació de
Grau de Treball Social.
Es valoren les següents titulacions i experiència:
- Curs: ‘La intervenció del/de la treballador/a social en emergències i catàstrofes’ - 20h
(0,10p)
- Curs: ‘Intel.ligència emocional’ – 30h (0,20p)
- Curs: ‘Peritatge social: Introducció a la pràctica del treballador i la treballadora social
com a especialista judicial’ - 20h (0,10p)
- No s’acredita experiència.
0,40 PUNTS
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ESPAI CONEIX
Es presenta documentació de la Sra. Eva Alonso Giménez. S’adjunta titulació de
Diplomatura en Educació Social.
No s’acrediten altres titulacions i experiència.
0 PUNTS
RESUM DE PUNTUACIÓ LOT 1
CRITERIS

VINCLE

COMBINATS ESPAI
CONEIX

I. Criteris objectius. Major adequació del
perfil professional i/o titulació respecte els
indicats als mòduls de les prescripcions
tècniques (15 punts)

1,76 punts

0,40 punts
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0 punts
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LOT 2: DONES EN XARXA

Altres criteris objectius:


Currículum dels/de les dos professionals del servei (conducció de les sessions i
monitoratge d’infants), fins un màxim de 15 punts (a raó de 7’5 punts màxim
per cada professional), valorant:
Pel professional destinat a la conducció de les sessions. Es valorarà:

1. Experiència en la intervenció en projecte comunitaris i projectes d’intervenció
amb dones a partir d’un any: 0,05 punts per mes treballat, fins a un màxim de
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2,5 punts.
2. Formació específica en Gènere, Igualtat, Intervenció social comunitària.
Computaran les formacions realitzades en centres oficials i/o homologats, en
els darrers 10 anys. Fins a un màxim de 2 punts, a raó de:


0,05 punts per curs de 0 a 20h



0,1 punts per curs de 21 a 99h



0,25 punts per curs de durada igual o superior a 100 hores



0,5 punt per mestratge o postgrau realitzat en centres universitaris i/o
oficials degudament acreditats, pel Departament d’Ensenyament i/o el
Ministerio de Educació, relacionats amb gènere, igualtat, intervenció
social comunitària, etc.

3. Altres titulacions del camp social relacionades amb la l’educació social, el
treball social i la pedagogia: 1,25 punts per grau i/o diplomatura, fins a un
màxim de 2,5 punts.
4. Certificat de nivell superior de català C2: 0’25 punts
5. Certificat de nivell bàsic A2, intermedi B1 o intermedi B2 d’àrab o superior:
0’25 punts
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Pel professional destinat al servei de monitoratge dels infants de 0 a 3 anys,.
Es valorarà:
1. Experiència en la intervenció en projecte comunitaris i projectes
d’intervenció amb dones a partir d’un any: 0,05 punts per mes treballat, fins a
un màxim de 2,5 punts.
2. Formació específica en Gènere, Igualtat, Intervenció social comunitària.
Computaran les formacions realitzades en centres oficials i/o homologats, en
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els darrers 10 anys. Fins a un màxim de 2 punts, a raó de:


0,05 punts per curs de 0 a 20h



0,1 punts per curs de 21 a 99h



0,25 punts per curs de durada igual o superior a 100 hores



0,5 punt per mestratge o postgrau realitzat en centres universitaris i/o
oficials degudament acreditats, pel Departament d’Ensenyament i/o el
Ministerio de Educación, relacionats amb gènere, igualtat, intervenció
social comunitària, etc.

3. Altres titulacions del camp social relacionades amb la l’educació social, el
treball social i la pedagogia: 1,25 punts per grau i/o diplomatura, fins a un
màxim de 2,5 punts.
4. Certificat de nivell superior de català C2: 0’25 punts
5. Certificat de nivell bàsic A2, intermedi B1 o intermedi B2 d’àrab o superior:
0’25 punts
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ESPAI CONEIX
1. En relació a la professional per a la conducció de les sessions d’empoderament i
inclusió de la dona, s’adjunta documentació de la Sra. Laia Duran Vilalta. S’adjunta
titulació de Diplomatura en Treball Social.
Es presenta Curs en ‘Sexualitat i educació’ que no es pot valorar, atès que no consten
el nombre d’hores.
No es presenten altres titulacions i/o experiència.
0 PUNTS

2. En relació a la professional del servei de monitoratge d’infants de 0 a 3 anys,
s’adjunta documentació de la Sra. Eva Alonso Giménez.
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Es valoren les següents titulacions i experiència:
- Altres titulacions camp social: Diplomatura en Educació Social (1,25p)
1,25 PUNTS

RESUM DE PUNTUACIÓ LOT 2
CRITERIS

ESPAI CONEIX

I. Criteris objectius. Major adequació del perfil professional i/o 1,25 punts
titulació respecte els indicats als mòduls de les prescripcions
tècniques (15 punts)

Valls, a data de signatura digital
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