PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES APLICABLE A L’ACORD MARC PER A LA
SELECCIÓ D’UN MÀXIM DE 5 EMPRESES PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
D’ASSESSORAMENT I CONSULTORIA ALS ENS LOCALS DE LA PROVÍNCIA DE
BARCELONA
EN
MATÈRIA
D’AGENDA
2030
I
OBJECTIUS
DE
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)
Núm. d’expedient: 2021/0000682

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de
la Diputació de Barcelona és el “Pla Xarxa de Governs Locals”, que s’aprova cada quatre
anys coincidint amb el mandat polític d’aquesta administració. En el marc d’aquest Pla,
i pel que fa a la prestació de serveis públics, es posen a disposició dels governs locals
recursos de tipus tècnic, entre d’altres, a través d’un instrument de cooperació anomenat
Catàleg de serveis.
El Servei d’Agenda 2030 i Participació ofereix als ens locals de la província de Barcelona
els diversos productes que conformen aquest suport tècnic a través de l’esmentat
Catàleg que s’aprova anualment i que es pot consultar al lloc web
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/
El present acord marc, promogut pel Serveis d’Agenda 2030 i Participació, té per objecte
la selecció d’un màxim de 5 empreses, per tal que puguin licitar en les contractacions
posteriors que d’aquest es derivin i que consistiran en la prestació dels serveis següents:
SERVEI 1. Elaboració d'una diagnosi de les polítiques i estratègies locals per al
desenvolupament sostenible que posi de relleu la contribució de l'ens locals a
l'assoliment dels ODS
SERVEI 2. Localització dels ODS i alineament del Pla d'Actuació Municipal amb
l'Agenda 2030.
SERVEI 3. Elaboració de l'Agenda 2030 local.
SERVEI 4. Disseny del mecanisme de seguiment i avaluació del grau d'alineament amb
l'Agenda 2030.
SERVEI 5. Aplicació de la guia pràctica per a elaborar l'Agenda 2030 local.
SERVEI 6. Dinamització d’espais d’intercanvi de coneixement en matèria de localització
dels ODS entre ens locals
Els serveis 1, 2, 3 i 4 són independents però corresponen a diferents fases de la
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implementació de l’Agenda 2030 en un territori. Això implica que, en funció de les
necessitats i demandes de cadascun dels ens locals, es poden prestar de forma
independent o bé agrupada en una sola intervenció i, per tant, en un sol contracte . Cada
contracte comportarà la realització d’un projecte.
El servei 3 no es podrà prestar sense haver-se realitzat el servei 2, a través del mateix
contracte o amb anterioritat per part de l’ens local (amb suport o no de la Diputació)
Els serveis 5 i 6 són independents i en cap cas s’agruparan amb cap altre servei en el
marc d’una actuació amb un ens local.
Cada un dels serveis (o agrupació de serveis) que realitzi l’empresa per donar suport a
un ens local serà un contracte basat. L’adjudicació dels contractes a les empreses
seleccionades en l’acord marc es realitzarà d’acord amb les previsions establertes en el
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
La duració dels contractes basats no excedirà en cap cas d’un any des de la data de la
seva adjudicació
2. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SERVEIS
El Servei d’Agenda 2030 i Participació té la funció d’implementar el compromís de la
Diputació de Barcelona a contribuir de forma activa a l’assoliment de l’Agenda 2030 i
dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) mitjançant el suport a la seva
localització a tot el territori de la demarcació de Barcelona.
Concretament, per al desenvolupament d’aquesta funció, des de la Unitat d’Agenda
2030 i ODS s’ofereix suport per a la localització dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) a través de les polítiques locals, per afavorir l'alineament del pla de
mandat o línies estratègiques locals amb els reptes globals acordats en el marc de
l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.
La línia d’intervenció en matèria d’Agenda 2030 es materialitza en els 6 serveis de suport
als ens locals que s’han detallat a l’apartat 1 del present plec.
Les tasques que es desenvolupin en el marc d’aquest acord marc estaran sota la
supervisió del Servei d’Agenda 2030 i Participació, que:
-

Participarà com a mínim en les reunions de planificació del projecte i de lliurament
dels resultats a l’ens local

-

Podrà participar a totes les reunions i sessions de treball intermitges que es duguin
a terme durant el projecte (a criteri i segons disponibilitat de la persona tècnica de
referència del Servei d’Agenda 2030 i Participació)

-

Coordinarà la interlocució amb l’ens local i estarà al corrent de totes les
comunicacions (escrites i telefòniques) entre el contractista i l’ens local
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-

Estarà informat en tot moment de l’avenç del projecte i de les possibles dificultats
per a la correcta execució

Les convocatòries, confirmacions dels assistents i ordre del dia de les reunions i
sessions de treball aniran a càrrec del contractista, sempre amb la prèvia validació i
autorització de la Diputació de Barcelona (a excepció de les reunions inicials i de
tancament i totes les que la persona tècnica de referència del Servei d’Agenda 2030 i
Participació determini necessari que es convoquin per part de la Diputació).
El contractista adaptarà les convocatòries de les reunions i sessions a les necessitats
de l’ens, amb el vistiplau de Diputació de Barcelona.
Com a condició general per a tots els serveis inclosos en aquest Acord marc, si les
circumstàncies de salut i socials del moment ho aconsellen i la Diputació de Barcelona
i/o els ens locals objecte del contracte així ho determinen, es duran a terme les reunions
i sessions de treball en format telemàtic, per mitjà de les eines informàtiques necessàries
que seran posades a disposició per part del contractista.
Per a cada servei contractat, les tasques a desenvolupar per part dels contractistes
seran les següents, per a cadascun dels serveis que siguin objecte del contracte:

SERVEI 1. ELABORACIÓ D'UNA DIAGNOSI DE LES POLÍTIQUES I ESTRATÈGIES
LOCALS PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE QUE POSI DE RELLEU LA
CONTRIBUCIÓ DE L'ENS LOCALS A L'ASSOLIMENT DELS ODS
Inclourà:
1.1.
-

FASE D’INICI

Reunió inicial de planificació del projecte entre el contractista i el Servei d’Agenda
2030 i Participació
Reunió de llançament del projecte entre el contractista i els responsables del
projecte de l’ens local

1.2.

FASE D’EXECUCIÓ (Pot incloure les subfases A i B o només la B si la A ja s’ha
executat prèviament per part de l’ens local)

A) Orientació i sensibilització en matèria d’Agenda 2030 i ODS a l’equip de govern i al
personal de l’ens local:
-

Sessió de sensibilització dirigida a càrrecs electes en relació amb els ODS, el que
impliquen i signifiquen per a l’estratègia, les polítiques, els plans i els projectes locals
i la necessitat de reflexionar sobre el sistema de governança requerit per a la
implementació de l’Agenda 2030 i l’assoliment dels ODS, amb l’objectiu de:
-

Donar a conèixer el marc de l’Agenda 2030 i la seva implicació pel món local
Demostrar la rellevància del món local en l’Agenda 2030 i els ODS
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-

-

Sessió de sensibilització dirigida a personal tècnic i comandaments, per a capacitarlos en la tasca d’integrar els ODS en els procediments interns i de treball, i en la
definició de noves estratègies i projectes locals, amb l’objectiu de:
-

-

Exposar la necessitat del treball transversal i intersectorial i dels nous models de
governança
Presentar el projecte en curs i validar la proposta de sessions de treball amb
l’equip de govern del municipi o comarca.

Donar a conèixer el marc de l’Agenda 2030 i la seva implicació pel món local
Demostrar la rellevància del món local en l’Agenda 2030 i els ODS
Identificar els punts forts i els punts febles del municipi i de la gestió municipal en
relació amb els ODS.
Identificar prioritats en relació amb l’alineament de les polítiques i actuacions
locals amb els ODS
Presentar el projecte en curs i validar la proposta de sessions de treball amb el
personal tècnic de l’ens local.

Disseny i aportació de tots els materials necessaris per al correcte desenvolupament
de les sessions (presentacions, post-its, targetes, vídeos i altres suports digitals, etc.,
i si l’ens ho requereix, projector i ordinador).

B) Identificació i anàlisi de les polítiques i estratègies locals que contribueixen a
l’assoliment dels ODS:
-

Demanda i anàlisi inicial de la documentació estratègica facilitada per l’ens local
(programes, plans i projectes) per identificar, per a cada un dels 17 ODS i fites de
l’Agenda 2030 aplicables a escala local, quins programes, plans, projectes o
actuacions hi donen resposta.

Entrevistes amb els responsables de les diferents àrees i serveis de l’ens local per a
conèixer amb detall l’actuació municipal. Es realitzaran tantes entrevistes com àrees o
serveis municipals directament implicats amb l’execució del contracte s’acordin entre
l’ens local, la Diputació de Barcelona i l’empresa adjudicatària en la reunió de llançament
del projecte amb els responsables de l’ens local. S’ha previst una dedicació màxima de
10 hores a la realització de les mateixes.
-

Elaboració d’una matriu d'alineament actual amb els ODS, que relacioni la planificació
i l’acció municipal amb les fites i els ODS de l'Agenda 2030.

-

Dinamització de reunions i sessions transversals entre les diferents àrees de l’ens
local per a treballar conjuntament la diagnosi i la identificació dels principals reptes i
oportunitats en relació amb l’alineament amb els ODS i la futura estratègia municipal
entorn als ODS. Es realitzarà el nombre de reunions i sessions de treball transversals
que s’acordin entre l’ens local, la Diputació de Barcelona i l’empresa adjudicatària en
la reunió de llançament del projecte amb els responsables de l’ens local. S’ha previst
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una dedicació màxima de 8 hores a la realització de les mateixes, corresponents a 4
sessions de 2 hores (2 sessions amb equip tècnic i 2 sessions amb equip polític, en
diferents moments del projecte – més inicial i més avançat, respectivament).
-

Elaboració d’un document de diagnosi que reculli:
- El grau d’alineament de les polítiques i actuacions municipals amb els ODS
- Punts forts i oportunitats de millora identificades
- Principals reptes municipals en la implementació de l’Agenda 2030

-

Sessió participativa, dirigida a comandaments tècnics i càrrecs electes per a presentar
el resultat de la diagnosi d’alineament realitzada i validar-la, esmenar-la o completarla a partir del treball de la sessió.

1.3.

FASE FINAL

-

Reunió de validació del treball final entre el contractista i el Servei d’Agenda 2030 i
Participació.

-

Enviament dels treballs als/les responsables del projecte de l’ens local, amb la
incorporació dels ajustaments que facin falta derivats de les esmenes que pugui fer
l’ens local al treball lliurat.

-

Sessió de presentació final de la documentació detallada a l’apartat 6 a l’ens local. La
data, el format de la sessió, i els assistents, es determinaran d’acord amb les
necessitats de l’ens local.

SERVEI 2. LOCALITZACIÓ DELS ODS I ALINEAMENT DEL PLA D'ACTUACIÓ
MUNICIPAL AMB L'AGENDA 2030
Inclourà:
1.1.

FASE D’INICI

-

Reunió inicial de planificació del projecte entre el contractista i el Servei d’Agenda
2030 i Participació

-

Reunió de llançament del projecte entre el contractista i els responsables del projecte
de l’ens local contractista i el Servei d’Agenda 2030 i Participació.

1.2.

FASE D’EXECUCIÓ

-

Demanda i anàlisi inicial del Pla de mandat i la documentació estratègica associada
facilitada per l’ens local per a poder fer una primera proposta d’associació dels ODS i
les fites corresponents a cadascuna de les actuacions del marc operatiu del Pla.

-

Entrevistes amb els responsables de les diferents àrees i serveis de l’ens local per a
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conèixer amb detall les actuacions incloses al Pla de mandat i en els instruments de
planificació estratègica de l’ens local, per afinar l’assignació dels ODS i les fites. Pot
incloure l’enviament d’un qüestionari previ per a facilitar la preparació de la informació
a tractar en l’entrevista. Es realitzaran tantes entrevistes com àrees o serveis
municipals directament implicats amb l’execució del contracte s’acordin entre l’ens
local, la Diputació de Barcelona i l’empresa adjudicatària en la reunió de llançament
del projecte amb els responsables de l’ens local. S’ha previst una dedicació màxima
de 10 hores a la realització de les mateixes.
-

Anàlisi d’altres instruments de planificació estratègica de l’ens local, i de les
actuacions que se’n deriven, per tal d’associar-les amb les actuacions del Pla de
mandat, si correspon.

-

Elaboració d’una matriu d'alineament amb els ODS, que relacioni la planificació i
l’acció municipal del moment amb les fites i els ODS de l'Agenda 2030 i permeti tenir
una visió general de la contribució de l’ens amb cadascun dels ODS.

-

Sessió participativa, dirigida a comandaments tècnics i càrrecs electes per a presentar
el resultat de l’alineament del Pla de mandat realitzat i validar-lo, esmenar-lo o
completar-lo a partir del treball de la sessió.

-

Disseny i aportació de tots els materials necessaris per al correcte desenvolupament
de les sessions (presentacions, post-its, targetes, vídeos i altres suports digitals, etc.,
i si l’ens ho requereix, projector i ordinador).

1.3.

FASE FINAL

-

Reunió de validació del treball final entre el contractista i el Servei d’Agenda 2030 i
Participació.

-

Enviament dels treballs als/les responsables del projecte de l’ens local, amb la
incorporació dels ajustaments que facin falta derivats de les esmenes que pugui fer
l’ens local al treball lliurat.

-

Sessió de presentació final de la documentació detallada a l’apartat 6 a l’ens local. La
data, el format de la sessió, i els assistents, es determinaran d’acord amb les
necessitats de l’ens local.

SERVEI 3. ELABORACIÓ DE L'AGENDA 2030 LOCAL
Elaboració d’un full de ruta per implementar l’Agenda 2030 a l’ens local i al territori, a partir
del resultat del procés de diagnosi del grau d’alineament i contribució de les polítiques i
estratègies locals amb l’Agenda 2030.
Inclourà:
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1.1.

FASE D’INICI

-

Reunió inicial de planificació del projecte entre el contractista i el Servei d’Agenda
2030 i Participació.

-

Reunió de llançament del projecte entre el contractista i els responsables del projecte
de l’ens local.

1.2.

FASE D’EXECUCIÓ

-

Proposta de línies estratègiques i projectes de futur alineats amb els ODS, amb la
mirada posada a assolir l’Agenda 2030 al municipi o comarca.

-

Elaboració d’un Pla d’acció en matèria d’Agenda 2030, amb les accions concretes per
a cada ODS detallades, temporalitzades i amb la responsabilitat de l’impuls de la seva
execució definida.

-

Disseny i desenvolupament d’una sessió participativa (o més d’una, si per la dimensió
o característiques organitzatives de l’ens es considera més efectiu fer el treball
d’intercanvi en sessions més reduïdes en quant a participants), dirigida a personal
tècnic i càrrecs electes per a presentar el pla d’acció i validar-lo, esmenar-lo o
completar-lo a partir del treball de la sessió. Es realitzaran les sessions participatives
que s’acordin entre l’ens local, la Diputació de Barcelona i l’empresa adjudicatària en
la reunió de llançament del projecte amb els responsables de l’ens local. S’ha previst
una dedicació màxima de 4 hores a la realització de les mateixes, que es poden
distribuir en una, dues o tres sessions, més o menys llargues en funció del nombre
d’assistents.

-

Disseny i aportació de tots els materials necessaris per al correcte desenvolupament
de les sessions (presentacions, post-its, targetes, vídeos i altres suports digitals, etc.,
i si l’ens ho requereix, projector i ordinador).

1.3.

FASE FINAL

-

Reunió de validació del treball final entre el contractista i el Servei d’Agenda 2030 i
Participació.

-

Enviament dels treballs als/les responsables del projecte de l’ens local, amb la
incorporació dels ajustaments que facin falta derivats de les esmenes que pugui fer
l’ens local al treball lliurat.

-

Sessió de presentació final de la documentació detallada a l’apartat 6 a l’ens local. La
data, el format de la sessió, i els assistents, es determinaran d’acord amb les
necessitats de l’ens local.
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SERVEI 4. DISSENY DEL MECANISME DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL GRAU
D'ALINEAMENT AMB L'AGENDA 2030
Elaboració d’una bateria d'indicadors d'ODS adaptada a la realitat local, amb la referència
de la bateria d’indicadors locals publicada per la Diputació de Barcelona, consensuada amb
tots els àmbits tècnics de l’ens local i els seus responsables polítics.
Inclourà:
1.1.

FASE D’INICI

-

Reunió inicial de planificació del projecte entre el contractista i el Servei d’Agenda
2030 i Participació

-

Reunió de llançament del projecte entre el contractista i els responsables del projecte
de l’ens local.

1.2.

FASE D’EXECUCIÓ

-

Anàlisi de les bateries d’indicadors de l’Agenda 2030 disponibles i el seu grau
d’adequació a la realitat local: la base de la bateria serà la proposada per la Diputació
de Barcelona i es podrà completar amb indicadors complementaris disponibles i
adequats per al municipi o comarca objecte del projecte.

-

Recopilació dels indicadors que ja s’estiguin calculant per part dels diferents àmbits
de l’ens local que puguin donar informació de l’assoliment dels ODS.

-

Anàlisi de les dades que no s’estan obtenint en l’actualitat per part de l’ens local però
que estan disponibles a nivell municipal o comarcal (segons apliqui), són accessibles
i serien fàcilment controlables.

-

Disseny d’un quadre de comandament amb una bateria d’indicadors locals que
permetin mesurar la contribució del municipi o comarca amb l’Agenda 2030.

-

Contrast i consens de la proposta de quadre de comandament amb tots els àmbits de
l’ens local responsables de les dades que s’hi controlen (a nivell tècnic i polític), a
través d’una sessió de treball col·laboratiu.

-

Disseny i aportació de tots els materials necessaris per al correcte desenvolupament
de les sessions (presentacions, post-its, targetes, vídeos i altres suports digitals, etc.,
i si l’ens ho requereix, projector i ordinador).

1.3.
-

FASE FINAL

Reunió de validació del treball final entre el contractista i el Servei d’Agenda 2030 i
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Participació.
-

Enviament dels treballs als/les responsables del projecte de l’ens local, amb la
incorporació dels ajustaments que facin falta derivats de les esmenes que pugui fer
l’ens local al treball lliurat.

-

Sessió de presentació final de la documentació detallada a l’apartat 6 a l’ens local. La
data, el format de la sessió, i els assistents, es determinaran d’acord amb les
necessitats de l’ens local.

SERVEI 5. APLICACIÓ DE LA GUIA PRÀCTICA PER A ELABORAR L'AGENDA 2030
LOCAL
Suport en l'aplicació de la Guia per a elaborar l’Agenda 2030 local, un document elaborat
per la Diputació de Barcelona, per ajudar a aquells ens locals de menys de 20.000 habitants
que vulguin implementar l’Agenda 2030 al seu territori de manera autònoma i necessitin un
full de ruta sobre les fases i metodologia per dur-ho a terme.
Inclourà:
1.1.
-

Reunió inicial de planificació del projecte entre el contractista i el Servei d’Agenda
2030 i Participació.

1.2.
-

FASE D’INICI

FASE D’EXECUCIÓ

Sessions d'acompanyament als ens locals per a l'aplicació de la Guia (en format
presencial o virtual en funció del context del moment), en les que s'explicarà la
metodologia que es presenta a la guia i es donaran orientacions per a aplicar-la i
elaborar la pròpia Agenda 2030 local.
Es programaran entre 3 i 5 sessions, en funció de la tipologia d'ens participants (grau
de maduresa del projecte, mecanismes de treball transversal articulats a l'ens,
lideratge del projecte, disponibilitat de recursos interns per a treballar de forma més
autònoma, etc.). El nombre de sessions es predeterminaran a l'inici, quan es
constitueixi el grup de treball.
Les diferents sessions es programaran espaiades en el temps, per tal de deixar un
període de treball entre sessió i sessió perquè cada ens apliqui les fases de la guia
corresponents i es puguin resoldre els dubtes o les dificultats a la propera sessió.

-

Disseny i aportació de tots els materials necessaris per al correcte desenvolupament
de les sessions (presentacions, post-its, targetes, vídeos i altres suports digitals, etc.,
i si l’ens ho requereix, projector i ordinador).
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1.3.
-

FASE FINAL

Reunió de retorn final, amb el lliurament de l’informe detallat a l’apartat 6, entre el
contractista i el Servei d’Agenda 2030 i Participació.

SERVEI 6. DINAMITZACIÓ D’ESPAIS D’INTERCANVI DE CONEIXEMENT EN MATÈRIA
DE LOCALITZACIÓ DELS ODS ENTRE ENS LOCALS
Dinamització d’un espai de trobada d’ens locals que permeti l’intercanvi d'experiències,
metodologies i bones pràctiques que s'han aplicat als corresponents municipis o comarques
per a la localització dels ODS.
Inclourà:
1.1.
-

Reunió inicial de planificació del projecte entre el contractista i el Servei d’Agenda
2030 i Participació.

1.2.
-

FASE D’INICI

FASE D’EXECUCIÓ

Preparació i dinamització de sessions de treball amb grups de mínim 5 ens locals que
es configuraran des de la Diputació de Barcelona a partir de les demandes rebudes.
El nombre de sessions es concretarà en el moment de la licitació, en funció del
nombre i tipologia d’ens que integrin l’espai d’intercanvi de coneixement. Es preveu
que es desenvolupin dues sessions de treball conjunt amb els ens locals de 2h30’
cadascuna.
Integraran cada grup ens locals de característiques similars (d'acord amb els criteris
poblacionals i en quant a l'estructura i organització interna) i amb un nivell
d'experiència i grau de consolidació del projecte equivalents, per facilitar l'intercanvi
de coneixement i promoure el benefici mutu entre els ens participants.

-

Recopilació de les experiències treballades que els ens locals responsables vulguin
difondre a través del Mapa i cercador d’experiències de localització dels ODS dels
ens locals, disponible a l'espai web www.diba.cat/ods (la publicació anirà a càrrec de
la Diputació de Barcelona). La descripció de cada experiència haurà d’incloure, com
a mínim, els camps d’informació que el cercador web contingui en el moment de
l’execució del contracte.

-

Disseny i aportació de tots els materials necessaris per al correcte desenvolupament
de les sessions (presentacions, post-its, targetes, vídeos i altres suports digitals, etc.,
i si l’ens ho requereix, projector i ordinador).

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): abcadffee525f4f025fd Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina
1010
Pàgina

1.3.
-

FASE FINAL

Reunió de retorn final, amb el lliurament de l’informe detallat a l’apartat 6, entre el
contractista i el Servei d’Agenda 2030 i Participació.

3. RESPONSABILITATS DELS AGENTS PARTICIPANTS
Els agents que participen en la contractació d’aquest servei tècnic especialitzat són:
-

Les empreses o entitats contractistes com a executores de les activitats
objecte del contracte

-

La Diputació de Barcelona com a receptora de la demanda municipal i
proveïdora del servei

3.1.Responsabilitats de cada contractista
Les empreses contractistes dels contractes basats hauran de desenvolupar les següents
funcions generals en relació a les tasques a desenvolupar descrites en l’apartat 2
d’aquests plecs:
-

Recopilar tota la documentació i informació que sigui rellevant per assolir
l’objecte de l'assessorament.

-

Analitzar tota la documentació i informació quantitativa i qualitativa que l’ens local
li trameti i sigui rellevant per a l’objecte de contracte.

-

Planificar, d’acord amb les persones responsables de l’ens local i del Servei
d’Agenda 2030 i Participació, el calendari, el pla de treball, les entrevistes
individuals, les sessions grupals així com tota aquella activitat que conforma el
treball de camp de l’assessorament.

-

Desenvolupar els treballs d’acord amb la programació, metodologia i condicions
establertes al pla de treball acordat entre les parts, així com ajustar la planificació
i coordinació sempre que sigui necessari en interès de l’efectiu compliment de
l’encàrrec. Informar al Servei d’Agenda 2030 i Participació de qualsevol imprevist
o fet sobrevingut que posi en risc el correcte desenvolupament de l’encàrrec.

-

Desenvolupar metodologies que s’ajustin a les especificitats dels treballs de
consultoria i garanteixin els estàndards de qualitat exigits.

-

Assignar un/a responsable del contracte que actuï com a interlocutor/a amb els
referents de la Diputació de Barcelona i amb els referents de l’ens local.

-

Elaborar i lliurar al Servei d’agenda 2030 i Participació tota la documentació final
que correspongui a cada servei, segons el calendari previst, els termes acordats,
i segons els requeriments formals de l’apartat 6 d’aquests plecs, prèvia revisió
per part de l’equip tècnic del Servei d’Agenda 2030 i Participació.
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-

Participar en totes aquelles reunions que es convoquin en el marc de
l’assessorament, amb el compromís de respectar les mesures higièniques i
sanitàries que apliquin en cada moment (i que determini la Diputació de
Barcelona i l’ens local).

-

Coordinar la comunicació entre els diferents agents participants així com assumir
les tasques de secretaria tècnica derivades de les reunions de planificació,
seguiment i validació de documentació.

3.2. Responsabilitats de la Diputació de Barcelona
El Servei d’Agenda 2030 i Participació de la Coordinació d’Estratègia Corporativa i
Concertació Local de la Diputació de Barcelona, serà responsable de les següents
funcions generals:
-

Liderar la direcció tècnica del servei objecte de contracte.

-

Facilitar la coordinació entre les parts implicades així com participar en la reunió
inicial amb el contractista, la reunió de llançament del projecte amb l’ens local,
les reunions de seguiment i sessions de treball i d’avaluació, i en la sessió de
presentació dels treballs finals a l’ens local. Totes aquestes activitats es
determinaran en el marc del servei objecte del contracte.

-

Fer seguiment de totes les actuacions vetllant pel compliment dels compromisos
i acords establerts.

-

Lliurar al contractista tota la informació i instruccions pertinents pel correcte
desenvolupament de l’encàrrec.

-

Analitzar i validar la documentació lliurada pel contractista.

-

Fer el lliurament de la documentació que es generi en el marc de l’assessorament
als responsables dels ens locals, per tal de consensuar el seu contingut.

-

Donar suport a la planificació de les entrevistes individuals i sessions grupals que
es convoquin en el marc de l’assessorament.

-

Vetllar pel compliment dels paràmetres de qualitat dels serveis prestats d’acord
a la metodologia establerta pel Servei d’Agenda 2030 i Participació i les
condicions previstes en els present plec de prescripcions.

-

Assumir la propietat de la documentació final que sigui resultat del treball
desenvolupat pel contractista, així com dels materials d’anàlisi, entrevistes i
materials de formació/sensibilització desenvolupats al llarg del treball adjudicat.
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4. CRITERIS I BASE DE CÀLCUL PER A LA DETERMINACIÓ DE LES HORES
Per a cadascun dels serveis s’ha previst un nombre d’hores fix per a la realització de
les tasques comunes per a tots els projectes, així com un nombre màxim d’hores
variables per a la realització de la resta de tasques del projecte.
S’ha establert un nombre d’hores fix per realitzar les següents tasques:
-

Reunió inicial de planificació del projecte entre el contractista i el Servei d’Agenda
2030 i Participació.
Reunió de llançament del projecte amb els responsables del projecte de l’ens
local (excepte en els serveis 5 i 6).
Reunió de validació del treball final entre el contractista i el Servei d’Agenda 2030
i Participació.
Sessió de presentació final de la documentació detallada a l’apartat 6 a l’ens
local, d’acord amb les necessitats de l’ens (excepte en els serveis 5 i 6).

S’ha fixat un nombre màxim d’hores variable per servei per a la resta de tasques, que
es fixarà en cada cas, en funció del municipi objecte del contracte, ja que la dedicació a
les quals està condicionada per la dimensió del municipi i l’estructura orgànica i
complexitat de l’ens local.
El nombre d’hores també estarà condicionat per les tasques que calgui realitzar, en
funció dels serveis que inclogui el contracte (en cas de fer alguna agrupació dels serveis
1, 2, 3, 4 les reunions de la fase inicial i final de cada servei, així com les tasques de
demanda i revisió de documentació de l’ens local es podran reduir).
L’estructura orgànica de l’ens local, i per tant el nombre de professionals de l’ens local
que es destinaran a l’execució dels treballs (en la reunió de llançament del projecte o
reunió inicial amb els responsables de l’ens local), determinarà el temps de dedicació
de la prestació del servei (excepte en els serveis 5 i 6).
D’una banda, a nivell de coordinació del projecte, ja que, en general, una organització
més extensa, sol requerir una major coordinació amb el personal de la pròpia
organització i, per tant, una major dedicació del contractista a fer reunions i dinàmiques
de treball amb els equips de l’ens local.
D’altra banda, el nombre d’habitants també té una incidència directa pel que fa a les
hores de treball de camp i de gabinet del contractista dedicades a la recollida
d’informació, anàlisi de les dades i diagnosi de la situació de l’ens local i del territori i
elaboració de documentació.
S’han estimat les següents hores de dedicació (fixes i variables) segons el servei a
prestar:
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SERVEI 1. Elaboració d'una diagnosi de les polítiques i estratègies locals per al
desenvolupament sostenible que posi de relleu la contribució de l'ens locals a
l'assoliment dels ODS
Total màxim d’hores: 62
- fixes: 10 h.
- variables: fins a un màxim de 52 h.
SERVEI 2. Localització dels ODS i alineament del Pla d'Actuació Municipal amb
l'Agenda 2030
Total màxim d’hores: 42
- fixes: 4 h.
- variables: fins a un màxim de 38 h.
SERVEI 3. Elaboració de l'Agenda 2030 local
Total màxim d’hores: 40
- fixes: 4 h.
- variables: fins a un màxim de 36 h.
SERVEI 4. Disseny del mecanisme de seguiment i avaluació del grau d'alineament
amb l'Agenda 2030
Total màxim d’hores: 40
- fixes: 4 h.
- variables: fins a un màxim de 36 h.
SERVEI 5. Aplicació de la guia pràctica per a elaborar l'Agenda 2030 local
Total màxim d’hores: 27
- fixes: 2 h.
- variables: fins a un màxim de 25 h.
SERVEI 6. Dinamització d’espais d’intercanvi de coneixement en matèria de
localització dels ODS entre ens locals
Total màxim d’hores: 10
- fixes: 2 h.
- variables: fins a un màxim de 8 h.
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5. RECURSOS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS SERVEIS
Les empreses o entitats adjudicatàries dels contractes basats hauran de disposar per a
l’execució de l’encàrrec de l’equip mínim de professionals següent:
1. 1 Coordinador/a per a realitzar les tasques de: coordinació, gestió i planificació
del servei d’assessorament i consultoria, supervisió de les tasques i activitats que
se’n derivin i dels recursos disponibles i necessaris per la consecució dels
objectius previstos.
2. 1 Tècnic/a per a realitzar les tasques de: organització, programació i execució de
les activitats i tasques que es deriven de l’assessorament.
6. REQUERIMENTS FORMALS DE LA DOCUMENTACIÓ A LLIURAR
Un cop finalitzada l’actuació contractada cal que l’empresa o entitat adjudicatària del
contracte elabori un informe de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
La documentació final ha de ser lliurada en format digital i ha d’incloure, com a
mínim, la informació que es detalla a continuació per a cada tipologia de servei,
amb els següents elements comuns a incloure:
1. Que el nom que figuri en els informes i/o treball final es correspongui amb el nom
de l’objecte del treball contractat
2. Que es faci esment en els documents de treball i al document final del paper de
Diputació de Barcelona en la supervisió i participació en tot el procés del Servei.
Incorporar aquells elements/recursos que en “obert” ofereix Diputació de
Barcelona i que poden ser d’utilitat per a l’ens sol·licitant (ex: Visor de la bateria
d’indicadors de Diputació de Barcelona; Publicacions d’Agenda 2030 i ODS)

SERVEI 1: Elaboració d'una diagnosi de les polítiques i estratègies locals per al
desenvolupament sostenible que posi de relleu la contribució de l'ens local a
l'assoliment dels ODS
Informe final, dirigit a l’ens local (amb la validació prèvia del Servei d’Agenda 2030
i Participació), que inclogui:
1. Introducció: Objectiu i abast; Característiques i descripció de l’ens (estructura
organitzativa i dades rellevants)
2. Marc general: l’Agenda 2030 i els ODS
3. Punt de partida: Situació de l’ens local en relació amb l’alineament de les polítiques
locals amb l’Agenda 2030 i els ODS
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3) Descripció de la metodologia de localització i d’alineament:
2.1 Fases del projecte (cronograma)
2.2 Actors de l’ens local implicats / equip de treball
2.3 Fons d’informació
2.4 Dinàmica de l’execució del projecte: reunions d’inici i tancament, sessions de
sensibilització i formació, sessions de treball, entrevistes i sessió de presentació
pública del projecte
3. Diagnosi:
3.1 Localització dels ODS
4. Resum i conclusions:
4.1 Avaluació global del grau d’alineament de les polítiques municipals amb els
ODS
4.2 Concrecions i accions prioritàries
4.3 Recomanacions de futur, adaptades a l’anàlisi del projecte i característiques de
l’ens, per possibilitar la viabilitat de l’assoliment de l’Agenda 2030.
5. Annexos:
5.1 Gràfics i matrius
5.2 Documentació de suport (Fonts d’informació). Ex: Fites Agenda Global

SERVEI 2: Localització dels ODS i alineament del Pla d'Actuació Municipal amb
l'Agenda 2030
Informe final, dirigit a l’ens local (amb la validació prèvia del Servei d’Agenda 2030
i Participació), que inclogui:
1. Introducció / Punt de partida: Situació de l’ens local en relació amb l’alineament
de les polítiques locals amb l’Agenda 2030 i els ODS
2. Descripció de la metodologia de localització i d’alineament:
2.1 Actors de l’ens local implicats / equip de treball
2.2 Dinàmica de l’execució del projecte: reunions, sessions de treball,...
2.3 Criteris per a l’assignació d’ODS a les polítiques i actuacions
3. Resultats:
3.1 Pla d’acció municipal estructurat d’acord amb els 17 ODS de l’Agenda
3.2 Tractament dels resultats en quant al pes dels diferents ODS en l’estratègia de
l’ens local, prioritats de govern,...
3.3 Reptes de futur de l’ens local a partir d’aquest instrument
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SERVEI 3: Elaboració de l'Agenda 2030 local
Informe final, dirigit a l’ens local (amb la validació prèvia del Servei d’Agenda 2030
i Participació), que inclogui:
1. Introducció / Punt de partida: Situació de l’ens local en relació amb l’alineament
de les polítiques locals amb l’Agenda 2030 i els ODS
2. Descripció de la metodologia emprada:
2.1 Actors de l’ens local implicats / equip de treball
2.2 Dinàmica de l’execució del projecte: reunions, sessions de treball,...
3. Resultats: L’Agenda 2030 local:
3.1 Anàlisi del punt de partida des de la perspectiva dels ODS
3.2 Reptes estratègics de l’organització en relació amb l’Agenda 2030
3.3 Pla d’acció per implementar els ODS i l’Agenda 2030
3.4 Pla de seguiment de la implementació
3.5 Estructura interna —grup motor— per coordinar la implantació del pla
3.6 Mecanisme de participació estructurat que intervingui en el seguiment del pla.

SERVEI 4: Disseny del mecanisme de seguiment i avaluació del grau d'alineament
amb l'Agenda 2030
Informe final, dirigit a l’ens local (amb la validació prèvia del Servei d’Agenda 2030
i Participació), que inclogui:
1. Introducció / Punt de partida: Situació de l’ens local en relació amb l’alineament
de les polítiques locals amb l’Agenda 2030 i els ODS
2. Descripció de la metodologia emprada:
2.1 Actors de l’ens local implicats / equip de treball
2.2 Dinàmica de l’execució del projecte: reunions, sessions de treball,...
3. Selecció dels indicadors:
3.1 Informació de context
3.2 Bateries / fonts de dades de referència escollides
3.3 Indicadors de context disponibles
3.4 Indicadors de gestió de l’ens local disponibles
3.5 Criteris de selecció d’indicadors
4. Resultats:
4.1 Indicadors seleccionats
4.2 Metodologia de seguiment i avaluació dels indicadors seleccionats
4.3 Previsions d’ús de l’eina per a la planificació
5. Annex: Quadre de comandament amb la bateria d’indicadors locals que permetin
mesurar la contribució del municipi o comarca amb l’Agenda 2030
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SERVEI 5: Aplicació de la guia pràctica per a elaborar l'Agenda 2030 local
Informe d’avaluació de les sessions realitzades, dirigit al Servei d’Agenda 2030 i
Participació, que inclogui:
1. Relació dels ens locals i representants que han participat a les sessions
2. Breu descripció de la situació inicial de cada ens participant (punt de partida en
relació amb la implementació de l’Agenda 2030 a l’ens local)
3. Acta de les sessions dutes a terme: contingut / temes tractats en cadascuna
d’elles
4. Resultat de les sessions: Estat de situació de cada ens local en relació amb
l’aplicació de la Guia al final de les sessions, incloent:
4.1 Existència o no d’equips de treball / d’impuls del projecte formalitzats
4.2 Grau de lideratge a nivell polític
4.3 Estat del projecte a nivell tècnic
5. Valoració final:
5.1 Implicació i interès dels participants en el contingut de les sessions
5.2 Grau d’aplicabilitat de la guia a les seves necessitats i expectatives
5.3 Aspectes de la guia que han quedat per tractar
5.4 Propostes de millora

SERVEI 6: Dinamització d’espais d’intercanvi de coneixement en matèria de
localització dels ODS entre ens locals
Informe d’avaluació de les sessions realitzades, dirigit al Servei d’Agenda 2030 i
Participació, que inclogui:
1. Relació dels ens locals i representants que han participat a les sessions
2. Breu descripció de la situació de cada ens participant en relació amb la
implementació de l’Agenda 2030 a l’ens local:
2.1 Grau d’implementació de l’Agenda
2.2 Instruments de planificació disponibles (estratègia 2030, PAM alineat,...)
2.3 Iniciatives, metodologies i bones pràctiques dutes a terme
2.4 Grau d’implicació de la ciutadania i els agents del territori amb l’estratègia
d’Agenda 2030 que s’estigui desenvolupant
2.5 Voluntats / propostes de futur de l’ens local en relació amb l’Agenda
2.6 Expectatives de l’ens respecte l’espai d’intercanvi de coneixement
3. Acta de les sessions dutes a terme: contingut / temes tractats en cadascuna
d’elles
4. Resultat de les sessions:
4.1 Recull d’experiències aportades pels ens local per a la seva publicació al Mapa
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i cercador d'experiències de localització dels ODS dels ens locals, de l'espai
web www.diba.cat/ods, d’acord amb els camps d’informació que s’hi requereixin
en el moment de l’execució del contracte.
5. Valoració final:
5.1 Implicació i interès dels participants en el contingut de les sessions
5.2 Grau d’adequació del suport ofert (tipologia de recurs i plantejament) a les
seves necessitats i expectatives
5.3 Necessitat de continuïtat de l’espai de trobada (i en quins termes)
5.4 Propostes de millora
La presentació dels documents es realitzarà en suport informàtic i en format word i pdf
(En el cas del servei 4, el quadre de comandament que es lliurarà com a annex, tindrà
format excel, QV o el format que s’hagi utilitzat per a presentar els indicadors).
La redacció dels documents serà en català i haurà d’ajustar-se a les normes de qualitat
bàsiques de correcció lingüística i d’estructura que s’acordin amb la Diputació de
Barcelona.
Els contractistes hauran d’incorporar els logotips, signes i llegendes normalitzades, de
la Diputació de Barcelona en la totalitat de la documentació relativa al suport tècnic. Així
mateix, la imatge corporativa de la Diputació de Barcelona serà inclosa en totes aquelles
activitats de difusió i comunicació que pugui realitzar el contractista.
És necessari que el format i l’estructura de la documentació permeti portar a terme una
presentació institucional a l’ens local. Per això, haurà de figurar també el logotip de l’ens
local o bé l’espai per a la seva incorporació als documents elaborats, seguint les
indicacions de la Diputació de Barcelona, en aquelles activitats i productes del suport
tècnic que siguin propis de cada ens local.
Amb aquest objectiu, la Diputació de Barcelona i els ens locals facilitaran als
contractistes els corresponents logos actualitzats i en un format amb una resolució
adequada tant per a paper com per a visualització en pantalla (jpg, png, tiff).
Aquesta presentació institucional la farà sempre la Diputació de Barcelona, comptant, si
així es considera escaient, amb la col·laboració de el contractista, i amb les pautes i
criteris que, per aquest efecte, determini la Diputació de Barcelona.
7.

SEGUIMENT I SUPERVISÓ DELS CONTRACTES BASATS

La Diputació de Barcelona es reserva el dret a fer els controls, seguiments i supervisions
de les intervencions que consideri oportuns. La cap del Servei d’Agenda 2030 i
Participació, com a responsable del contracte, la cap de la Unitat d’Agenda 2030 i ODS
o les persones tècniques que designi com a referents, podran assistir a les reunions de
coordinació amb els ens locals, a les sessions grupals o a qualsevol actuació
relacionada amb la prestació del servei.
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A aquests efectes, el seguiment i supervisió dels contractes basats consistirà
bàsicament en:
Definir i concretar la demanda de suport dels ens locals beneficiaris orientant als
contractistes a l’inici de cada assessorament sobre les necessitats expressades pels
ens locals i sobra la informació que en cada cas es pretén obtenir.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret a efectuar els controls de qualitat
dels treballs realitzats que consideri oportuns d’acord amb la metodologia establerta i
recollida en el present plec. Aquests controls de qualitat els podrà realitzar mitjançant
la convocatòria de reunions de seguiment, revisions parcials de documents amb l’ens
locals i seguiment del compliment dels terminis acordats.
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