PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAURAN DE REGIR EN LA
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI
“ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL FOMENT DE LA COOPERACIÓ
TERRITORIAL PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA TERRA ALTA”, DEL
CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA.

Núm. Exp: T7C – 04/17 Acció. 21.03
Juny 2018
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Clàusula 1. ANTECEDENTS I OBJECTE DEL CONTRACTE
L’acció que es proposa desenvolupar la qual és l’objecte d’aquest contracte es
denomina “Assistència tècnica per al foment de la cooperació territorial per al
desenvolupament de la Terra Alta”
El Consell Comarcal de la Terra Alta des del projecte Terra Alta Més “Treball a les 7
comarques” impulsa serveis i accions emmarcades en les tres línies estratègiques i
objectius generals del projecte, les quals són:
[L1]. Participació ciutadana i foment a la cooperació.
Objectiu general: Organitzar i planificar el desenvolupament econòmic del
territori en base a la cooperació público – privada.
[L2]. Dispositiu d’atenció i suport a les persones EIXAM.
Objectiu general: Acompanyar a les persones desocupades per trobar
feina i conèixer les necessitats de les empreses quant a ocupació.
[L3]. Suport al teixit productiu.
Objectiu general: Millorar la competitivitat de les empreses per a la
generació d’ocupació digne.
Aquesta acció s’emmarca dins de la línia estratègia 1: Participació ciutadana i foment a
la cooperació.
La Terra Alta va iniciar fa uns anys un procés de concertació territorial per l’impuls del
desenvolupament de la comarca.
Durant aquest procés s’han invertit esforços al voltant de les bondats de treballar de
manera cooperada entre els sectors públics, privats i comunitat educativa. S’han
organitzat jornades pedagògiques que han posat de manifest una ferma voluntat des
de diferents sectors socials, privats i institucionals per tal de caminar vers models de
governança concertada del desenvolupament social i econòmic.
També, i a través d’un significatiu procés participatiu, l’any 2013, dins del marc de les
“I Jornades d’economia”, es va valorar i prioritzar la cooperació público-privada.
També, durant aquests anys, ja sigui a través de jornades, prospecció empresarial i
assessoraments empresarials, així com la realització del Fòrum del Talent, s’han pogut
aplicar accions pedagògiques a diferents segments socials, al voltant de la cooperació
territorial, la planificació estratègica i la gestió unificada i amb sentit dels recursos
tècnics del territori. Aquestes accions estan aplegant a una, cada vegada més gran,
base social que demana i proposa un nou model de relació comarcal a l’hora de
liderar, planificar i aplicar les accions, basats en la concertació público-privada i la
comunitat educativa, la planificació i l’acompanyament de les accions de manera
àmpliament participada i transparent.

1.1 Objectiu general
L’objectiu general de l’acció és el d’impulsar un procés de concertació territorial
público-privat i la comunitat educativa de la Terra Alta, amb les finalitats següents:
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Crear espais de confiança i reflexió conjunta entre sector públic i privat i
comunitat educativa.



Organitzar Jornades i tallers de sensibilització social.



Assistir tècnicament a l’equip tècnic del Terra Alta Més i als principals actors
clau per a la millora de la cooperació territorial.

Clàusula 2. CARACTERÍSTIQUES I DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
Per tal d’assolir els objectius marcats, en aquesta assistència tècnica serà necessari
que l’empresa licitadora desenvolupi un pla d’accions concretes en base a aquestes
actuacions:
1.
2.
3.
4.

Identificar els actors del sector públic, privat i comunitat educativa.
Redefinir propostes de consens del procés participatiu del 2013 (annex I).
Dissenyar i implementar accions de sensibilització en desenvolupament local.
Assessorar l’equip tècnic del projecte “Treball a les 7 comarques, Terra Alta
Més" per la millora de la cooperació territorial.

Informació mínima a incloure a la proposta de servei







Objectiu general.
Objectius específics.
Metodologia de treball prevista que inclogui les accions concretes a
desenvolupar.
Calendari i fases d’execució.
Resultats esperats i productes a lliurar.
Indicadors d’avaluació de l’acció.

Clàusula 3. PRESENTACIÓ I LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ
L’empresa adjudicatària haurà de presentar la primera quinzena de gener un informe
final amb els continguts següents:
- Descripció de les activitats realitzades amb cada sessió de treball i acció a
implementar durant tota l’assistència tècnica amb els diferents col·lectius
beneficiaris, comparant-les amb les previstes.
- Cronograma detallat amb la data i el nombre de sessions realitzades amb
els diferents col·lectius beneficiaris de l’assistència tècnica, durant tota
l’assistència tècnica.
- Detall i valoració dels resultats i/o productes aconseguits, durant tota
l’assistència tècnica.
- Copia de la documentació i materials produïts per dur a terme la totalitat de
les actuacions de l’assistència tècnica.
- Anàlisi de les principals dificultats aparegudes en la implementació de
l’assistència tècnica, durant tota l’assistència tècnica.
- Conclusions extretes.
- Llistat de les empreses participants en l’acció del Projecte “Treball a les 7
comarques” segons model facilitat pel SOC.
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-

I, qualsevol altre documentació que sigui requerida referent a l’acció.

Aquest informe servirà per a justificar l’acció davant de l’òrgan competent i s’haurà
d’entregar amb els següents formats;
-

-

2 còpies en color de l’informe objecte de l’acció en format paper, enquadernades i
degudament signades pel responsable del projecte, incloent a més, els emblemes
enumerats a continuació.
1 còpia en format digital

Clàusula 4. SENYALITZACIÓ ACREDITATIVA DEL FINANÇAMENT DEL
PROJECTE
Concretament, caldrà fer constar en totes les mesures d’informació i publicitat
adreçades a les persones destinatàries, als destinataris potencials i al públic en
general, el següent:
a. Emblema del Consell Comarcal de la Terra Alta.
b. Emblema del projecte Terra Alta Més.
c. Emblema del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
d. Emblema de la Generalitat de Catalunya.
e. Emblema del Servicio Público de Empleo Estatal, del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
També es farà constar la llegenda relativa al finançament públic en els cartells,
plaques, documents editats, materials impresos, certificats o diplomes, mitjans
electrònics o audiovisuals o bé esments realitzats als mitjans de comunicació, que
digui: “Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local”.
Les instruccions d’harmonització les trobareu a l’adreça:
-

http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/arxi
us/dpt/COLOR/Empresa/Normativa_harmonitzacio_SOC.pdf

Clàusula 5. INFORMACIÓ I PROPIETAT DELS TREBALLS.
L’empresa adjudicatària no podrà facilitar informació o divulgar els treballs realitzats
sense permís escrit del Consell Comarcal de la Terra Alta. Tots els treballs, els
documents generats i la informació generada o recopilada, seran propietat del Consell
Comarcal de la Terra Alta.

Clàusula 6. COORDINACIÓ I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ
Les funcions de coordinació, seguiment i control de l’execució del contracte
correspondrà a la tècnica de coordinació i gestió del projecte “Treball a les 7
comarques” Terra Alta Més.
Per al seguiment i control dels treball es realitzaran reunions periòdiques mensuals
amb la persona designada per l’empresa adjudicatària com a responsable de l’acció.
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Clàusula 7. CONFIDENCIALITAT.
L’empresa adjudicatària garantirà l’absoluta confidencialitat de qualsevol documentació
rebuda i utilitzada que requereixi per a la realització dels treballs i pren la
responsabilitat de no divulgar ni fer-ne altres usos que els relacionats amb l’objecte del
contracte.

Gandesa, juny 2018
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ANNEX I
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