
INFORME TÈCNIC 
 

ASSUMPTE: Informe sobre els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor del 

contracte de servei d’intervenció social grupal i comunitària al municipi de Manacor.  

 

Antecedents de fet 
Una vegada oberts els sobres amb els criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depèn d’un judici 

de valor ha resultat que 2 empreses han presentat criteris per valorar amb judici de valor, que són 

Arquisocial S.L.) i UTE Lireba i Cisba.  
 

El criteri a valorar és el projecte d’intervenció social. Els aspectes que es valoraran seran els següents:  
 
A. Proposta d’accions preventives a executar als beneficiaris del servei d’orientació i informació 

per a la inserció social de persones immigrants a través de l’aprenentatge dels idiomes 

cooficials per damunt les mínimes exigides en el PPT (4 accions preventives) sobre les 

següents matèries: violència de gènere, igualtat de gènere, millora de les relacions familiars, 

millora de la relació entre les famílies i els sistema sanitari i escolar. Fins a 10 punts. Es 

valorarà : 

• El número d’accions preventives a executar i la diversitat d’aquestes, així com la metodologia 
que fomenti la màxima participació d’entitats externes especialitzades segons la matèria de 

l'acció, fins a un màxim de 5,5 punts. 
• La màxima afectació de les accions proposades a persones/famílies amb independència que 

siguin receptores directes del servei esmentat.  
 Fins a 4,5 punts en funció a: 
 

- de 150 a 200 usuaris/es: 1,5 punt 

- de 201 a 249 usuaris/es: 3 punts 

- a partir de 250 usuaris/es: 4,5 punts 

 

B. Respecte el servei de prevenció de situacions de risc, a través de projectes socioeducatius, per treballar 

amb infants i joves i les seves famílies. Oferir als centres escolars, a més dels grups 

de capacitació parental, intervencions de caire comunitari per millorar les situacions de risc 

detectades. Es valorarà el número d’hores dedicades a la intervenció comunitària, el número 

de persones/famílies que en podran ser beneficiàries i sistema d’intervenció que es proposa. 
Fins a 20 punts. 
 
C. Del plans d’intervenció comunitària directa a executar en zones d’especial interès pels seus 

indicadors de risc detectats, comprès en el servei de foment de la participació ciutadana i 

entitats, es valorarà el nombre d’activitats de dinamització comunitària per damunt les 

mínimes exigides en el PPT, la metodologia que impliqui més participació ciutadana i de 

voluntariat, el màxim número i diferent tipologia d’entitats socials i agents de la comunitat i 

el màxim número de beneficiaris als quals es pretén arribar.  
Fins a 15 punts. 

 

Inform 
 
Que a continuació es detalla la valoració de cada un dels apartats amb la valoració de tots els indicadors, 
ajustats als enunciats, que s’han tingut en compte per a la justificació de cada una de les propostes.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Valoració del projecte d’intervenció social. Els aspectes que es valoraran seran els següents:  
 

A. Proposta d’accions preventives a executar als beneficiaris del servei d’orientació i informació 

per a la inserció social de persones immigrants a través de l’aprenentatge dels idiomes cooficials 

per damunt les mínimes exigides en el PPT (4 accions preventives) sobre les següents matèries: 

violència de gènere, igualtat de gènere, millora de les relacions familiars, millora de la relació 

entre les famílies i els sistema sanitari i escolar. Fins a 10 punts. Es valorarà : 
 

El número d’accions preventives a executar i la diversitat d’aquestes, així com la metodologia 

que fomenti la màxima participació d’entitats externes especialitzades segons la matèria de 

l'acció, fins a un màxim de 5,5 punts. 
 

 

EMPRESA VALORACIÓ PUNTUACIÓ 

UTE  

CISBA-LIREBA 
Presenten accions formatives diferenciades per nivells de 

coneixement de l’idioma, és a dir, en total són 20 accions 

preventives.  

La diferenciació que fan per col·lectius de procedència no es valora 

com a vàlid com accions independents, ja que el projecte no preveu 

fer diferenciació de grups segons l’idioma d’origen.  
Pel que fa a la temàtica de cada acció, han exposat accions de 

violència (4) i igualtat de gènere (2), i se pot interpretar que les 

d’alimentació infantil i primers auxilis és per millorar les relacions 

amb el sistema sanitari (4) i les d’hàbits d’estudi i la importància 

de jugar tenen relació amb la millora amb el sistema educatiu (6);  

no han exposat cap acció específica per a la millora de les relacions 

familiars i n’exposen 2 d’orientació laboral.  

La metodologia a utilitzar a les accions serà la conferència amb 

participació de les oients. 

Exposen amb quins professionals externs es coordinaran però no 

explican quins seran els que participaran a l’acció que pertoqui.  

3 punts 

ARQUISOCIAL Presenten 24 accions preventives segons la temàtica a treballar: 6 
accions per a violència de gènere; 6 accions per a igualtat de 

gènere; 6 accions per a millora de les relacions familiars, 6 accions 

per a millora de les relacions entre les famílies i els sistemes 

escolar i sanitari.  

Defineixen molt bé el contingut de les sessions, la durada i la 

metodologia que empraran per a cada acció. Implica la participació 

d’entitats externes públiques i privades en les activitats (Espai de 

Dones de Manacor, Policia Nacional, Policia Local, entitats 

educatives, serveis sanitaris,etc) Millorant així l'accés i la 

utilització correcte dels recursos comunitaris, la coordinació amb 

entitats i la integració social.   

Estimen la cobertura de 350 persones del municipi. 

5 punts 

Observacions Per tal de puntuar amb la màxima justificació la puntuació d’aquest apartat (5,5 punts) 
es dividirà en tres factors: 2 punts per al núm. d’accions màxim; 2 punts per a la 

diversitat d’accions i adequació a l’enunciat i 1,5 punts per a la metodologia de 

participació d’entitats externes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



• La màxima afectació d’aquestes accions a persones/famílies amb independència que siguin 

receptores directes del servei esmentat. Fins a 4,5 en funció a: 

- de  150 a 200: 1,5 punt 

- de  201 a  249: 3 punts 

- a partir de  250:  4,5 punts      
 

EMPRESA VALORACIÓ PUNTUACIÓ 
UTE CISBA-

LIREBA 
L'afectació de les accions proposades a persones/famílies serà de 

a partir de 250 usuaris/es 
4,5 punts 

ARQUISOCIAL L'afectació de les accions proposades a persones/famílies serà de 

a partir de 360 usuaris/es 
4,5 punts 

 

 

PUNTUACIÓ FINAL APARTAT A (fins a 10 p) 
EMPRESA VALORACIÓ APARTAT 1 VALORACIÓ APARTAT 2 PUNTUACIÓ 

UTE CISBA-

LIREBA 3 punts 4,5 punts 7,5 punts 

ARQUISOCIAL 
5 punts 4,5 punts 

9,5 punts 
 

 



B. Respecte el servei de prevenció de situacions de risc, a través de projectes socioeducatius, per 

treballar amb infants i joves i les seves famílies. Oferir als centres escolars, a més dels grups de 

capacitació parental, intervencions de caire comunitari per millorar les situacions de risc 

detectades. Es valorarà el número d’hores dedicades a la intervenció comunitària, el número de 

persones/famílies que en podran ser beneficiàries i sistema d’intervenció que es proposa. 
 Fins a 20 punts. 
 
 

 

EMPRESA VALORACIÓ PUNTUACIÓ 
UTE CISBA-LIREBA Plantegen 13 accions  d'intervenció de caràcter comunitari als 

centres educatius: 
Habilitats socials amb joves: 104 hores, 40h a Manacor i 60 

Porto cristo.20 persones beneficiàries. 
Vida saludable amb joves: 40 hores.17  persones beneficiàries 
Educació emocional per a joves: 40 hores. 17  persones 

beneficiàries. 
Orientació laboral per joves: 24 hores.17  persones 

beneficiàries 
Rebuda i atenció infants de l'EEI Sa Torre: 4 hores. 50  
persones beneficiàries. 
Xerrades per a famílies de Sa Torre: 14 hores. 200  persones 

beneficiàries. 
4 Grups de preadaptació:72 hores. 53 persones beneficiàries 
Atenció grup a joves amb absentisme escolar: 8 hores, dos 

grups. 22  persones beneficiàries. 
Suport a famílies en acompanyament educatiu: 45 hores. 300  

persones beneficiàries. 
Habilitats de criança per a famílies amb infants de 3 a 12 
anys: 6 grups, 108 hores. 90  persones beneficiàries 
Capacitació parental en adolescents de 12 a 16 anys: 3 grups, 
54 hores.45  persones beneficiàries. 
Grup d'autoajuda: 3 grups, 54 hores. 45  persones beneficiàries. 

 

Total hores d'intervenció proposades: 567 hores. 

Total participants: 876 

 

Es proposen també accions d'assessorament individualitzat, que 

no podran ser avaluades ja que no estan previstes dins els criteris 

d'adjudicació. 

 

La metodologia d'intervenció planteja treballar als 18 centres 

educatius del municipi però organitzen grups de 15 a 20 persones 
derivades directament de serveis socials, i això, tot i que pot 

considerar-se una tasca preventiva, no s'ajusta al cent per cent al 

criteri d'adjudicació d'oferir als centres escolars, a més dels grups 

de capacitació parental intervencions de caire comunitari per 

millorar les situacions de risc detectades. 
 

13 punts 

ARQUISOCIAL  
Plantegen 10 accions d'intervenció de caràcter comunitari en en 

els 18 centres escolars del Municipi. 
Educació emocional: 7 sessions,14 hores per centre educatiu, 

252 hores, 360 persones beneficiàries. 
Treballs comunitaris amb menors expulsats del centre 
educatiu:40 hores d'intervenció, 10 persones beneficiàries,  
Salut i educació: 72 hores i 432 persones beneficiaries. 
Tallers de contes:, un grup per centre, 72 hores,  432 persones 

beneficiàries. 
 

 
18 punts 



Mostra de cuina típica:  72 hores. 20 famílies aprox- 360 

persones beneficiàries. 
Agenda 21 escolar:   504 hores, 360 persones beneficiaries 
Rendiment escolar y oci constructiu: 216 hores, 360 persones 

beneficiaries. 
Coeducació: 72 hores, 360 persones beneficiaries. 
Jornada d'atenció a la diversitat: Sessió única. 72 hores, 360 

persones beneficiaries. 
Assetjament escolar- Bullyng: Sessió única. 72 hores, 360  
persones beneficiaries.  

 

Total hores d'intervenció proposades:1.444  hores. 

Total participants: 6.634 

 

La metodologia plantejada proposa un marc participatiu d'atenció 

per desenvolupar projectes comunitaris mitjançant relacions 

comunicatives entre la família i l'escola, així com establir canals 

de comunicació oberts per tal de que els següents agents: família, 

educadors/es, serveis socials i alumnat, puguin interaccionar amb 

el projecte i ser-ne part activa. 
 

També es proposa reforçar la intervenció comunitària mitjançant 

la implicació de diferents actors socials, en cada una de les 

accions proposades: centres de gent gran, policia local, biblioteca, 

EAP del Govern balear, etc. 

 

 
Nota En aquest apartat es valora la intervenció de caire comunitari per millorar les 

situacions de risc detectades.  

A l’hora de valorar s’ha donat més importància al sistema d’intervenció i que 

s’adeqüi al que està descrit a l’enunciat, a raó de 20p; 10p per el nombre de 

participants i 10p pel núm. pel sistema intervenció proposat.  

 

   
 

 

PUNTUACIÓ FINAL APARTAT A (fins a 20 p) 
EMPRESA VALORACIÓ 

 Nº Persones beneficiàries. 10p. 
VALORACIÓ APARTAT  

Sistema intervenció. 10 p.  
PUNTUACIÓ 

UTE CISBA-

LIREBA 7 6 13 

ARQUISOCIAL 
10 8 

18 
 

 

 



 

C. Del plans d’intervenció comunitària directa a executar en zones d’especial interès pels seus 

indicadors de risc detectats, comprès en el servei de foment de la participació ciutadana i entitats, 

es valorarà el nombre d’activitats de dinamització comunitària per damunt les mínimes exigides 

en el PPT, la metodologia que impliqui més participació ciutadana i de voluntariat, el màxim 

número i diferent tipologia d’entitats socials i agents de la comunitat i el màxim número de 

beneficiaris als quals es pretén arribar.  
               Fins a 15 punts. 

 

EMPRESA VALORACIÓ PUNTUACIÓ 

UTE CISBA-

LIREBA 
Detalla que es faran 10 accions amb un total de 118 entitats i  

1.040 persones beneficiàries. 

 

Entre les activitats proposades hi trobem la gestió i organització 

del repartiment dels aliments, la promoció del voluntariat social ,  

el projecte de intercanvis de feina entre els usuaris de serveis 

socials i creació de tallers de recerca de feina e intervenció 

comunitària en zones amb indicadors de risc.    
 
La metodologia plantejada és el model sistèmic, des de la 

perspectiva ecològica de Brofenbrenner, amb col·laboració amb la 

societat civil i les entitats locals. Especifica accions, metodologia i 

participants. Per altra banda, el nombre d'entitats mencionades al 

seu projecte d'intervenció es no s'ajusta a la realitat associativa 

municipal en la actualitat.  

 
 

 

11,5 punts 

 

ARQUISOCIAL 
 
Detalla que es faran 14 accions amb un total de 51 entitats 

implicades i 1.845 persones i famílies beneficiàries. 

 

Aquestes intervencions comunitàries, a diferència de les descrites 

en l'apartat anterior, es dirigiran a persones de totes les edats. Les 

activitats proposades treballaran transversalment la vida saludable 

(competicions esportives, cursa, reciclatge), la cultura (cinema, 

teatre, pintura) i la interculturalitat.  

Es mencionen com part de les activitats a desenvolupar el 

repartiment d'aliments i el projecte d'intercanvis comunitaris, però 

no es detallen els objectius, els continguts i la temporalització o 

recursos d'aquestes activitats.  
 

La metodologia plantejada és el model sistèmic, amb col·laboració 

amb la societat civil i les entitats locals. 

 

 

11 punts 

Nota  
A l'hora de puntuar. Es valora el nombre d’activitats de dinamització comunitària per 

damunt les mínimes exigides en el PPT i la seva adequació a la realitat fins a un 

màxim de 5 punts.  

La metodologia que impliqui més participació ciutadana i de voluntariat, per 

desenvolupar les activitats de caire comunitari, fins a un màxim de 5 punts. 

Així com,  el màxim número i diferent tipologia d’entitats socials i agents de la 

comunitat i el màxim número de beneficiaris als quals es pretén arribar fins a 5 punts. 

Cal mencionar que les xifres d'entitats presentades han de adequar-se a la realitat de 
Manacor, per tal cosa s'atorga la mateixa  puntuació a ambdues entitats, ja que no es 

realista treballar en xarxa amb 119 entitats en el municipi.  
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACIÓ FINAL APARTAT A (fins a 15 p)  
EMPRESA VALORACIÓ 

Nº activitats. 5 p.  
VALORACIÓ  
Metodologia 
participativa. 5 p.  

VALORACIÓ 
Implicació major 
número d'entitats.5 p. 

PUNTUACIÓ 

UTE CISBA-
LIREBA 3 5 3 11 

ARQUISOCIAL 
 

4 4 3 11 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Conclusions 
El resultat de la valoració tècnica dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor del 

contracte de servei d’intervenció social grupal i comunitària al municipi de Manacor, fins a un màxim de 

45 punts, queda de la següent manera:  

 

VALORACIÓ 
APARTAT A 

VALORACIÓ 
APARTAT B 

VALORACIÓ 
APARTAT C 

 
EMPRESA 

Màxim 10 p Màxim 20 p Màxim 15 p 

 
TOTAL 

UTE CISBA-LIREBA 7,5 punts 13 punts 11 punts 31,5 p 
ARQUISOCIAL 9,5 punts 18 punts 11 punts 38,5 p 
 
Manacor, 3 de novembre de 2017 

 

La treballadora social en funcions de coordinació     

 

 

 

 

Laura Fernández Manzano   


