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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS
1/ OBJECTE I ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
El Departament dels Pirineus Orientals (a través de la Missió Departamental de Desenvolupament
Sostenible) és l'òrgan de contractació d'aquesta prestació.
Aquest plec de condicions correspon a:
➢ La dinamització de trobades d'actors transfronterers de l'Educació Ambiental i
Desenvolupament Sostenible (EADS) sobre el tema de l'adaptació al canvi climàtic, amb l'objectiu
de proporcionar idees d'eines i activitats pedagògiques adaptades 1;
➢ La creació d'aquestes eines i activitats pedagògiques, destinades al públic jove, del projecte
ECTAdapt1: elecció dels mitjans, redacció dels continguts, propostes de presentació i gràfics,
producció;
➢ La prova de les eines i activitats pedagògiques creades, en el territori de l’ECT 2.
Per prestar aquest servei, el proveïdor pot, si ho vol, treballar amb subcontractistes.
Aquest document identifica les necessitats i especifica el contingut i les modalitats d'aquest servei.

2/ ABAST
2.1/ Context general
2.1.1 Projecte ECTAdapt
Aquest projecte és resultat de l'aprovació del dossier de candidatura del projecte ECTAdapt en el marc de
convocatòria de projectes del Programa europeu de cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra
POCTEFA 2014-2020.
La voluntat del projecte ECTAdapt és contribuir a l'adaptació de l'Espai Català Transfronterer als efectes
esperats del canvi climàtic, en particular mitjançant el desenvolupament d'activitats i accions innovadores
que contribueixin a aconseguir que tots els actors en prenguin consciència i s'hi comprometin (població,
actors socioeconòmics, administracions...).
El projecte ECTAdapt està integrat pel Département des Pyrénées-Orientales -administració local- (que és
el líder del projecte) i dues estructures de la província de Girona a Catalunya: la Diputació de Girona
-administració local- i el CILMA (Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de
Girona) -associació al servei dels municipis.
El territori del projecte ECTAdapt és l'Espai Català Transfronterer (ECT), format pel departament dels
Pirineus Orientals (França) i per la província de Girona (Espanya – Catalunya).

2.1.2 Consciència sobre el repte de l'adaptació al canvi climàtic
La consciència és un requisit bàsic per reduir la vulnerabilitat de l'ECT (territori, població, activitats) als
efectes previstos del canvi climàtic.
Tot i que algunes administracions locals de l’Espai Català Transfronterer ja estan treballant en la lluita contra
el canvi climàtic, i especialment en l’adaptació als seus efectes, mitjançant els Plans locals d’adaptació al
canvi climàtic (en l’àmbit de la Diputació de Girona), o en el capítol «Adaptation» del PCET (en l’àmbit del
Département des Pyrénées-Orientales), són imprescindibles els treballs de divulgació i sensibilització de la
població i dels sectors afectats pels efectes del canvi climàtic en el territori, per contribuir a canviar actituds,
1 Tram en ferm: servei que el proveïdor ha de prestar obligatòriament
2 Tram opcional: servei que es durà a terme si així ho sol·licita el Département des Pyrénées-Orientales al candidat guanyador, i que
per contra, no es durà a terme si el Département des Pyrénées-Orientales no ho sol·licita
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obtenir més adhesions i més compromís i motivar la necessitat d'un compromís col·lectiu a favor del clima.
Per tant, la consciència, l'ajuda a la sensibilització, la formació i el compromís dels actors de l'ECT en la
qüestió de l'adaptació del canvi climàtic per començar a prendre mesures, és un dels objectius principals del
projecte ECTAdapt. L'objectiu és sensibilitzar els grups destinataris sobre l'impacte del canvi climàtic al
territori i les seves activitats, un pas indispensable per despertar les ganes de fer-hi alguna cosa.
Per aquesta raó, la dinamització de reunions transfrontereres d'actors de l'EADS per identificar les eines i
activitats pedagògiques que poden posar-se en pràctica i el desenvolupament d'aquestes últimes com a
resultat del treball col·laboratiu, objecte d'aquest contracte, s'inclouen en el programa d'accions del projecte
ECTAdapt.

2.2/ Objectius de la prestació
Objectiu principal:
Dinamitzar trobades d'actors transfronterers de l'EADS per tal de:
• Crear una dinàmica i un procés d'intel·ligència col·lectiva entre els actors de l'EADS sobre el tema
de la sensibilització de l'adaptació al canvi climàtic en el territori de l'ECT;
• Aconseguir la creació d'un conjunt d'eines i activitats pedagògiques per al públic jove (joves de 7 a
15 anys aproximadament) relacionades amb el tema de l'adaptació al canvi climàtic en el territori
de l'ECT.
Objectius secundaris :
• Posicionar el Département des Pyrénées-Orientales, la Diputació de Girona i el CILMA, com a líders
de l'estratègia d'adaptació de l'ECT als efectes esperats del canvi climàtic;
• Augmentar la consciència sobre els reptes de l'adaptació al canvi climàtic;
• Proporcionar eines i activitats pedagògiques que podran utilitzar tant les 3 entitats impulsores del
projecte ECTAdapt com els socis del territori de l'ECT;
• Informar, sensibilitzar el públic objectiu sobre l'adaptació del territori als impactes del canvi climàtic.

3/ LIMITACIONS QUE CAL TENIR EN CONSIDERACIÓ
Els candidats han de demostrar, a la memòria tècnica, que han tingut en consideració totes les limitacions
del projecte ECTAdapt que es descriuen a continuació.

3.1/ Terminis
Els candidats proposaran un calendari provisional de les diferents etapes (que es detallen en el § 5),
respectant els terminis màxims següents:
•

El final del tram en ferm 1: dinamització de trobades d'actors transfronterers de l'EADS i la
creació d'eines i activitats pedagògiques, que es durà a terme en un període de 12 mesos
després de la notificació.

•

El final del tram opcional2: prova de les eines i activitats pedagògiques creades, que es durà
a terme com a molt tard el 28/02/2019.

Aquest calendari es podrà ajustar, en qualsevol moment, a petició del Département des PyrénéesOrientales.

1

Tram en ferm: servei que el proveïdor ha de prestar obligatòriament
2 Tram opcional: servei que es durà a terme si així ho sol·licita el Département des Pyrénées-Orientales al candidat guanyador, i que
per contra, no es durà a terme si el Département des Pyrénées-Orientales no ho sol·licita
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3.2/ Pressupost
El pressupost total màxim per a aquest contracte és: 50.000 € IVA inclòs (tram en ferm + tram
opcional inclòs).
Les ofertes dels candidats, doncs, no hauran de sobrepassar aquesta quantitat, en cas contrari es
desestimarà l’oferta.
S'hi té en compte la totalitat del projecte, des de la dinamització de les trobades d'actors transfronterers fins
a la prova de les eines i activitats pedagògiques que es crearan.
Els candidats emplenaran el document Detall dels Preus, en què especificaran obligatòriament el cost de
prestar el servei per:
• «la dinamització de les trobades d'actors de l'EADS i la creació d'eines/activitats pedagògiques»
(tram en ferm1 - Desglossament del preu Global i fix) ;
• posar a prova les eines/activitats pedagògiques (tram opcional 2 - Llista de preux unitaris i Estimació
quantitativa detallada).

3.3/ Temàtica
El proveïdor ha de centrar la seva actuació en el tema de l'adaptació al canvi climàtic, en el sentit de la
reducció de l'exposició i la vulnerabilitat a les variacions climàtiques específiques del territori de l'ECT
(població, ecosistemes, activitats...) i no divergir sobre l'atenuació del canvi climàtic (reducció de les
emissions de gasos d'efecte hivernacle i consum d'energia).
Exemples de reptes del territori en relació amb l'adaptació al canvi climàtic: riscos naturals, recursos hídrics,
litoral, muntanya i turisme, agricultura, gestió forestal, urbanisme i qualitat de vida, salut, etc.
Els candidats hauran de demostrar en la seva memòria tècnica que dominen aquesta temàtica.

3.4/ Dimensió transfronterera
El projecte ECTAdapt és un projecte de cooperació transfronterera, aquesta dimensió es traduirà
especialment:
• En les reunions d'actors d'ambdós costats de la frontera, que dinamitzarà el proveïdor, i per a les
quals caldrà adaptar-se a les llengües i mètodes de treball de cada un, als enfocaments i a les
maneres de fer diferents;
• En l'elaboració d'eines i activitats pedagògiques que caldrà que s'adaptin al públic objectiu
transfronterer i que tinguin en compte els dispositius locals i les accions que ja hi ha en la matèria;
• Mitjançant l'ús de dues llengües, el francès i el català:
◦ en totes les reunions dels actors, que es podran dur a terme en francès, espanyol o català (el
proveïdor podrà disposar bé de persones bilingües que ajudin a la comprensió en casos de
necessitat puntuals, bé de traductors professionals)
◦ en tots els documents, mitjans, eines pedagògiques, etc., creats com a part d'aquest servei (el
servei de traducció no està previst en el marc d'aquest contracte, la traducció l'efectuarà un o
més tercer/s); etc.;
• Mitjançant possibles desplaçaments pel territori de l'ECT (Perpinyà i el departament dels
Pirineus Orientals, Girona i la província de Girona, municipis propers a la frontera), pels quals no
s'ha previst cap pagament i el cost estimat dels quals cal que s'integri directament a les propostes
dels candidats; etc.
Els candidats hauran de demostrar en la seva memòria tècnica que han considerat i integrat aquesta
dimensió transfronterera.

1

Tram en ferm: servei que el proveïdor ha de prestar obligatòriament
2 Tram opcional: servei que es durà a terme si així ho sol·licita el Département des Pyrénées-Orientales al candidat guanyador, i que
per contra, no es durà a terme si el Département des Pyrénées-Orientales no ho sol·licita
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3.5/ Obligacions reglamentàries i mesures que contribueixen als principis
horitzontals europeus
Per complir els requisits reglamentaris del Programa POCTEFA 2014-2020 tots els documents, mitjans,
eines pedagògiques, etc., creats com a part d'aquest servei han d'incloure necessàriament els elements
següents de manera molt visible:
• Logotip POCTEFA ECTAdapt i menció del FEDER;
• Logotips institucionals del Département des Pyrénées-Orientales, de la Diputació de Girona i del
CILMA.
Aquests logotips, com també els altres elements d'identitat visual del projecte ECTAdapt, els proporcionarà
el Département des Pyrénées-Orientales al candidat escollit.
El proveïdor ha de vetllar perquè es respectin tant com sigui possible els diferents principis del
desenvolupament sostenible:
• Optimitzar el consum de paper (donant prioritat a l'ús de materials que consumeixin poca tinta i
paper, a l'ús de documents en format digital, a la sistematització de la impressió a doble cara, a l'ús
de paper reciclat i/o de boscos amb etiquetes o certificats de gestió sostenible...);
• Elecció del material, que es crearà com a part d'aquest servei, que integri tant com sigui possible
criteris de disseny ecològic; etc.
El proveïdor ha de garantir la igualtat d'oportunitats i la no discriminació i combatre qualsevol forma de
discriminació, ja sigui directa o indirecta, i promoure la igualtat d'oportunitats per a tothom en:
• La mobilització dels diferents actors que estaran involucrats en el projecte;
• Les accions de comunicació dutes a terme (es dedicarà una atenció especial a les llengües,
imatges, situacions, etc., perquè no siguin discriminatòries);
• L'accés a la informació (s'oferiran adaptacions per a les persones amb discapacitat, per exemple);
etc.
El proveïdor ha de garantir la igualtat entre homes i dones:
• Durant el procés de mobilització dels diferents actors que estaran involucrats en el projecte;
• En les accions de comunicació (es dedicarà una atenció especial als materials lingüístics i visuals,
perquè no incloguin cap estereotip de gènere, es podrà fer servir l'escriptura epicena); etc.
A la memòria tècnica, els candidats hauran de demostrar que han considerat i integrat aquestes obligacions,
i podran presentar altres propostes en aquest sentit.

4/ COMITÈ DE DIRECCIÓ (COPIL)
4.1/ Composició i funcions
La realització d'aquesta prestació es farà en col·laboració estreta amb el Département des PyrénéesOrientales (òrgan de contractació), la Diputació de Girona i el CILMA que constitueixen el Comitè de
Direcció (COPIL) de la prestació.
El COPIL farà un seguiment, de manera coordinada, de la posada en marxa del servei, per tal de garantir
que el resultat s'adequa als requeriments.
La seva funció serà tant fer un seguiment, una validació de cada etapa del projecte, com fer una avaluació
final de la prestació, una vegada finalitzada.
Les 3 entitats impulsores del projecte (el Département des Pyrénées-Orientales, la Diputació de Girona i el
CILMA) es reserven el dret d'ampliar el COPIL a altres estructures, de manera puntual o permanent.
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4.2/ Reunions del COPIL
Cal preveure, com a mínim, quatre reunions del COPIL i es detallen a continuació.
Els candidats poden proposar reunions addicionals d'acord amb la seva metodologia.
Aquestes reunions se celebraran alternativament al departament dels Pirineus Orientals i a la província de
Girona.
No serà necessària traducció francès←→català a les reunions del COPIL.


Reunió de llançament:

S'organitzarà una primera reunió de llançament un cop es notifiqui l'adjudicació, amb l'objectiu de:
• Presentar les experiències i competències de les 3 estructures promotores del projecte ECTAdapt
en matèria de sensibilització dels actors sobre la problemàtica ambiental, que el candidat escollit
podrà fer servir com a base de la seva prestació;
• Aportar al proveïdor informació addicional que pot necessitar per dur a terme la prestació del servei
satisfactòriament;
• Acordar amb el proveïdor: la metodologia, els mètodes d'organització de les trobades d'actors i dels
procés de creació, així com del calendari de realització (hauran de ser acordats pel proveïdor i
l'òrgan de contractació); etc.


Reunions intermèdies:

El proveïdor organitzarà aquestes reunions intermèdies per:
• Presentar els progressos de la prestació, que el COPIL pot reorientar si ho considera convenient;
• Presentar propostes d'eines i activitats pedagògiques que sorgeixin de les reunions transfrontereres
d'actors de l'EADS (tipus, contingut, etc.) perquè siguin validades, que, tanmateix, es poden
sotmetre a discussió, modificació o reorientació si el COPIL ho considera convenient;
• Presentar perquè siguin validades propostes sobre els mètodes d'elaboració de les eines i la prova
de les activitats pedagògiques seleccionades, que, tanmateix, es poden sotmetre a discussió,
modificació o reorientació si el COPIL ho considera convenient.


Reunions de validació:

Aquesta reunió inclourà una etapa de validació final, per part dels membres del COPIL, de les eines i
activitats pedagògiques proposades abans de passar a l'etapa d'elaboració.
Finalment, si es duu a terme el tram opcional, es farà una reunió final en què es programi la presentació que
farà el proveïdor de les eines i activitats.

4.3/ Funcions del proveïdor a les reunions del COPIL


Abans de les reunions:

A excepció de la primera reunió, el proveïdor ha de posar-se en contacte amb l'òrgan de contractació per
preparar les reunions (ordre del dia, desenvolupament i dinamització previstos), perquè es puguin aprovar
amb antelació els documents que s'hi presentaran i el seu contingut.
Com a pas previ a les reunions, cal presentar a l'òrgan de contractació els documents i la informació que es
preparin (10 dies laborables com a mínim) abans de la reunió, per tal que s'hi puguin fer reajustaments i
que aquest òrgan pugui aprovar-los prèviament.


Dinamització de les reunions:

Llevat de la primera reunió de llançament, el proveïdor dinamitzarà totes les reunions del COPIL, serà el
responsable de transmetre als membres del COPIL informació sobre l'evolució de la seva feina i presentar
els informes provisionals i l'informe final de la prestació.


Després de les reunions:

El proveïdor serà responsable de la preparació de les actes de totes les reunions de treball i les presentarà
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perquè siguin revisades i aprovades per l'òrgan de contractació.
Les actes, un cop validades, les enviarà l'òrgan de contractació a la resta de participants.
En la seva memòria tècnica, els candidats hauran de detallar la manera com realitzaran aquestes reunions
del COPIL.
Les propostes fetes pel candidat guanyador, si s’escau, seran ajustades amb el COPIL fins a la seva
validació.

5/ DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LA PRESTACIÓ
Els candidats han de demostrar, a la memòria tècnica, que han tingut en compte les expectatives i
condicions que figuren a continuació.

5.0/ Organització de la prestació i subcontractació
Per prestar aquest servei (dinamització de reunions transfrontereres bilingües, disseny d'eines i activitats
pedagògiques bilingües francès-català, elaboració de les eines, prova de les eines i activitats al nord i sud
de Catalunya) el proveïdor podrà, si ho vol, servir-se de subcontractistes.
Per als candidats que requereixin un o més d'un subcontractista per a la realització d'aquesta prestació,
caldrà:
• Si se sap quins seran el/els subcontractista/es en el moment de la candidatura: emplenar
obligatòriament per a cada subcontractista previst el formulari DC4 (adjunt a l'Acta de Compromís)
d'acord amb la reglamentació francesa en vigor. El candidat haurà d'emplenar tants formularis com
subcontractistes requereixi;
• Si no se sap quins seran tots el/s subcontractista/es en el moment de la candidatura: demostrar, a la
memòria tècnica, que el candidat domina l'àmbit de l'EADS i que serà capaç, quan arribi el moment,
d'identificar i de mobilitzar els actors competents per prestar aquest servei.
Pot ser que els subcontractistes seleccionats pel proveïdor siguin del grup d'actors transfronterers de l'EADS
que dinamitzarà.
El proveïdor pot confiar (en funció de les seves necessitats) durant la prestació del servei en l'experiència i
els coneixements en EADS de les 3 estructures responsables del projecte ECTAdapt. De fet, totes tenen
una experiència destacable en la sensibilització d'actors en temes ambientals (activitats educatives, visites
de llocs, formació...), que caldrà reunir i posar en comú.
Per exemple:
• El Département des Pyrénées-Orientales desenvolupa des de fa anys una oferta d'activitats
pedagògiques destinades als estudiants de secundària i a la població en general (a través dels
paratges naturals i patrimonials que gestiona) sobre educació ambiental i una oferta de formació
destinada a les administracions sobre desenvolupament sostenible;
• La Diputació de Girona, com a part dels programes d'educació ambiental Tallers Ambientals i Del
Mar als cims que promou, desenvolupa activitats (tallers, visites) destinades al públic escolar i als
municipis;
• El CILMA té entre les seves funcions, la d'informar periòdicament les autoritats locals de diverses
qüestions ambientals, anima els seus socis a participar en setmanes temàtiques i regularment
organitza cursos de formació per als treballadors de les administracions locals.
La informació i els documents relatius a aquestes accions es presentaran en format digital al candidat
seleccionat, com també qualsevol document disponible que el pugui ajudar en la realització de la prestació.
El proveïdor pot recórrer a les 3 entitats impulsores del projecte ECTAdapt per fer-los peticions, però cal que
optimitzi al màxim la participació dels agents.
La prestació confiada al proveïdor es divideix en 3 etapes, que es detallen a continuació:
• Dinamització de trobades bilingües d'actors transfronterers de l'EADS;
• Creació d'eines i activitats pedagògiques bilingües francès-català;
• Prova de les eines i activitats pedagògiques creades en el conjunt de l'ECT 2.
2 Tram opcional: servei que es durà a terme si així ho sol·licita el Département des Pyrénées-Orientales al candidat guanyador, i que
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5.1/ Creació de xarxes d'actors transfronterers de l'EADS (Tram en ferm 1)
5.1.1 Composició dels grups d'actors transfronterers
A la seva memòria tècnica, els candidats han de demostrar que coneixen les tipologies d'actors de l'EADS i
que són capaços de mobilitzar-los.
El proveïdor ha d'identificar els actors i les xarxes del territori de l'ECT (Département des Pyrénées
Orientales i la província de Girona) experts en Educació Ambiental i Desenvolupament Sostenible (EADS) i
els actors involucrats en aquest tema (exemple: Ministeri d'Educació...).
El proveïdor ha de garantir un equilibri entre el nombre d'actors francesos i el nombre d'actors catalans que
componen aquest grup transfronterer.
Abans de convidar els actors francesos i catalans a participar a les reunions transfrontereres sobre el tema
de l'adaptació al canvi climàtic i reduir la vulnerabilitat de l'ECT, el proveïdor en proporcionarà una llista al
COPIL perquè l’aprovi.
El COPIL farà i enviarà les invitacions a les reunions d'actors a les estructures convidades.
Aquest conjunt d'actors formarà un grup per a l'intercanvi d'experiències i de reflexions comunes (en
endavant, actors transfronterers de l'EADS).
Un o més representants del COPIL seran presents a cadascuna d'aquestes reunions.

5.1.2 Preparació de les trobades
Abans de les reunions, el proveïdor presentarà a l'òrgan de contractació, perquè en doni la seva conformitat,
l'ordre del dia i els mètodes de dinamització proposats.
10 dies laborables abans, donarà a conèixer a l'òrgan de contractació, perquè en doni la seva conformitat, la
documentació, el material per a la dinamització i la informació que es presentaran a la reunió.

5.1.3 Dinamització de les trobades
El proveïdor serà responsable de dinamitzar les trobades d'actors transfronterers de l'EADS.
El proveïdor ha d'organitzar, com a màxim, 5 trobades d'actors transfronterers de l'EADS.
Aquestes reunions se celebraran alternativament al departament dels Pirineus Orientals i a la província de
Girona.
Cal prestar el servei de traducció francès - català durant les reunions dels actors (el proveïdor pot recórrer
bé a persones bilingües, bé a traductors professionals).
En la primera reunió, el proveïdor haurà de tenir preparada la definició del concepte d'adaptació al canvi
climàtic, per aconseguir que els actors es facin seus els reptes.
Aquestes trobades d'actors transfronterers de l'EADS tenen quatre objectius:
1. Definir una xarxa d'actors transfronterers, mobilitzar-los i fer-los participar en un procés
d'intel·ligència col·lectiva i un treball col·laboratiu;
2. Oferir diferents eines i activitats pedagògiques, que caldrà registrar com a complement de
les eines que ja existeixen sobre l'ECT, destinades al públic jove, sobre el tema de l'adaptació
al canvi climàtic;
S'espera que el proveïdor ofereixi un panel d'eines i activitats pedagògiques (eines que es puguin
fer servir clau en el pany de forma autònoma, eines que requereixen un acompanyament, mediació,
etc.). Vegeu § 5.2.
Aquestes propostes s'acompanyaran d'elements sobre les despeses associades (despeses
d'elaboració, despeses de dinamització, despeses d'ús, despeses de reproducció...) i la viabilitat
estratègica, tècnica i econòmica pel que fa als requisits i limitacions del projecte.
Al final d'aquesta etapa, es farà una reunió del COPIL per fer una primera selecció de les propostes.
El COPIL valorarà positivament les propostes d'eines interactives que el públic pugui manipular i/o
per contra, no es durà a terme si el Département des Pyrénées-Orientales no ho sol·licita
1 Tram en ferm: servei que el proveïdor ha de prestar obligatòriament
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que el faci actor.
3. Treballar en el primer contingut de les eines i activitats escollides per l'òrgan de contractació.
Al final d'aquesta etapa, es farà una reunió del COPIL per aprovar les propostes i decidir les eines i
activitats pedagògiques que es duran a terme;
4. Després de la fase de creació d'aquestes eines i activitats pedagògiques seleccionades (vegeu §
5.2), es presenten les eines fabricades i activitats pedagògiques completament definides als
actors transfronterers.
Després de cada trobada, el proveïdor serà responsable de la preparació de les actes de les reunions i les
presentarà a l'òrgan de contractació perquè les revisi i aprovi.
L'òrgan de contractació enviarà les actes de les reunions a la resta de participants.
En la memòria tècnica, els candidats han de demostrar que han tingut en compte els requeriments
expressats en l’apartat 5.1/ i detallar la manera com volen realitzar les trobades d'actors transfronterers:
mètodes de dinamització, freqüència, desenvolupament, objectius que es persegueixen en aquestes
diferents trobades, etc ; per tal d’assolir els objectius i resultats esperats.
Durant la valoració tècnica de les ofertes, es prestarà especial atenció a les propostes dels candidats sobre
aquests punts.
Les propostes del candidat seleccionat, si cal, es modificaran juntament amb el COPIL fins que siguin
aprovades.

5.2/ Creació d'eines i activitats pedagògiques (Tram en ferm 1)
S'espera el disseny i l'elaboració d'eines i el disseny d'activitats pedagògiques, seleccionades per l'òrgan de
contractació després de la feina de coproducció realitzada durant les reunions d'actors transfronterers.
El proveïdor serà el responsable d'elaborar les eines i activitats pedagògiques seleccionades.
Per tant, el proveïdor ha de definir:
• els públics objectius,
• els formats,
• els models pedagògics,
• els objectius pedagògics,
• vincles amb els programes existents,
• els materials previstos,
• els mètodes de realització i avaluació, etc.
Per exemple, s'entén per:
• el terme «eines»: qualsevol tipus de suport pedagògic (exposició, estand, cartera, catàleg, fitxa, joc,
multimèdia...)
• el terme «activitats» qualsevol tipus d'activitat (esdeveniments, projecte escolar...).
Les activitats pedagògiques que es definiran tenen la voluntat d'integrar preferentment les eines
desenvolupades en aquesta mateixa prestació.
A més, per a les eines, el proveïdor ha de:
• identificar una o més accions que permetin l'ús de l'eina,
• escollir mitjans i el nombre d'exemplars per a cada un,
• escriure el contingut, triar i fer/encarregar les il·lustracions,
• escriure els plecs de condicions per a l'elaboració,
• dur a terme la producció (en el sentit d'elaboració, impressió, còpia...) de les eines dissenyades.
Per a totes les eines i activitats dissenyades, el proveïdor ha de: escriure un manual d'ús per a cada eina i
fitxes pedagògiques per a cada activitat, que han d'incloure com a mínim una presentació de l'eina/activitat,
dels objectius, del públic, de les condicions de posada en marxa, del desenvolupament, de l'avaluació... );
1

Tram en ferm: servei que el proveïdor ha de prestar obligatòriament
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etc.
En la seva memòria tècnica, els candidats hauran de demostrar que han tingut en compte els requeriments
expressats en aquest apartat 5.2/ i hauran de detallar la metodologia que pretenen seguir per assolir els
resultats esperats.
Durant la valoració tècnica de les ofertes, es prestarà especial atenció a les propostes dels candidats sobre
aquests punts.
Les propostes fetes pel candidat guanyador, si s’escau, seran ajustades amb el COPIL fins a la seva
validació.

5.2.1 Objectius generals
El contingut de les eines i les activitats ha de ser adequat per al públic objectiu, el llocs d'ús (a classe, al
vestíbul de l'ajuntament, a l'aire lliure...), els programes educatius i altres, el territori implicat, etc.
El seu ús ha de ser tan simple com sigui possible i no ha de representar cap despesa per al públic.
L'ús de les eines i la implementació d'activitats que es crearan, han de permetre als grups destinataris:
• Adquirir un coneixement ampli i objectiu sobre el tema tractat (basat tant com sigui possible en les
dades locals); aquest coneixement és essencial per comprendre els problemes i els reptes. Cal que,
progressivament, es convidi els usuaris a reflexionar;
• Comprendre els reptes, la realitat dels impactes del canvi climàtic (actual i futura) en particular a
l'ECT (fort arrelament locals), la complexitat i la transversalitat de l'adaptació al canvi climàtic i la
interacció de les diferents temàtiques implicades;
• Donar a conèixer i fer comprendre les diverses solucions concretes possibles per anticipar,
prevenir/limitar/reduir, actuar, adaptar-se, etc; solucions amb la noció de nou equilibri en què cada
actor té un paper: actors econòmics, població, administracions locals;
• Despertar la motivació perquè el públic objectiu es comprometi a actuar i ajudi a canviar les
actituds/comportaments: adopció de raonaments, reflexos i comportaments individuals adaptats als
reptes i les possibilitats d'acció de cadascú;
El fet de rebre aquest coneixement no ha ser un acte passiu, sinó que ha d'anar tant acompanyat com es
pugui de la pràctica.
Els candidats han de fer propostes en relació amb les notes metodològiques.

5.2.2 Contingut i missatges lliurats
El proveïdor ha de satisfer, en la mesura que pugui, les expectatives següents:


Fons:

•

Proporcionar informació científicament vàlida, sense oblidar les incerteses existents, actualitzada,
neutra i presentada de manera clara, senzilla i divertida, perquè pugui entendre-la qualsevol tipus de
públic;
Definir, si no se'n pot evitar l'ús, el vocabulari científic/tècnic/anglès/etc. que pugui causar problemes
de comprensió;
Demostrar amb l'exemple, prenent com a referència dades territorials i locals per aconseguir un
arrelament fort i facilitar la presa de consciència al públic objectiu;
Mesurar l'ús de valors i xifres perquè no calgui actualitzar-los constantment (les eines creades s'han
de poder seguir fent servir després que acabi el projecte ECTAdapt) i/o proposar una eina evolutiva
fàcil d'actualitzar;
Tenir un enfocament iteractiu per permetre que l'actualització de les eines sigui com més fàcil millor;
La situació del territori de l'ECT sobre el canvi climàtic haurà d'incloure's en alguns dels punts
desenvolupats (per exemple: vídeos, mapes, gràfics; amb un aprofundiment en parts del territori, la
qüestió dels recursos hídrics, l'evolució de l'agricultura, la biodiversitat...);
Els missatges transmesos permetran:
• entendre els impactes ja visibles del canvi climàtic en el territori de l'ECT i els impactes futurs

•
•
•

•
•

•
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•
•
•

(saber a què ens hem d'atendre),
demostrar la necessitat d'adaptar-se als efectes ja presents i als previstos del canvi climàtic,
fer conèixer i comprendre les diverses solucions concretes possibles per anticipar,
prevenir/limitar/reduir, actuar, ajustar, etc.,
comprometre el públic objectiu a actuar i ajudar a canviar les conductes.

Les 3 entitats impulsores del projecte ECTAdapt van elaborar un estudi inicial de les eines pedagògiques
existents i dels documents que tracten el tema de l'adaptació al canvi climàtic, que es faran arribar al
proveïdor.
El coneixement per part del proveïdor de les eines pedagògiques que ja hi ha al mercat l'ajudaran a
proposar eines i activitats originals que tractin el tema des d'un punt de vista innovador.


Expectatives específiques en relació amb l'enfocament i els missatge lliurats:

Si escau, es donarà preferència a l'enfocament lúdic.
El proveïdor ha tenir cura de no fer servir un discurs moralitzador, ni amenaçador, ni anxiogen, ni
culpabilitzador, sinó més aviat al contrari, cal que afavoreixi que els usuaris es facin responsables i se'ls
desperti la curiositat, perquè se sentin empesos a voler anar més enllà en l'aprenentatge, la comprensió i la
recerca de solucions, etc.


Forma:



Oferir eines que siguin al més respectuoses possible amb el medi ambient (de baix consum de
materials, disseny ecològic, reciclatge, etc.), per ser coherent amb els principis del
desenvolupament sostenible (vegeu § 3.5);
Proporcionar eines que siguin com més sòlides i resistents millor, ja que s'hauran de moure pel
territori de l'ECT i manipular regularment, especialment en cas que es facin servir a l'aire lliure (mal
temps, UV...);
Donar resposta a les limitacions d’itinerància, emmagatzematge, ús i ordenació: eines resistents,
lleugeres, autoportants (recomanació: càrrega unitària ocasional de 25kg per persona), amb unes
dimensions que permetin que es transporti en un vehicle utilitari, de mida petita, fàcils i ràpides
d'instal·lar/de muntar i desmuntar (si és el cas), etc;
Donar prioritat a les eines que només requereixin una persona per al transport, l'ús i
l'emmagatzematge;
Complir els requisits de seguretat quan es pugui disposar de l'eina: eina de lliure accés a les
escoles i als espais públics, per exemple.










Materials visuals / Gràfics:

La identitat visual del projecte ECTAdapt i les normes de comunicació per a cadascuna de les 3 entitats
impulsores del projecte ECTAdapt, es comunicaran al proveïdor i s'hauran de respectar.
El proveïdor ha de garantir que les fotografies utilitzades siguin majoritàriament del territori de l'ECT i serà el
responsable d'obtenir els drets d'ús necessaris de cada una.
Les fotografies fetes al departament dels Pirineus Orientals i a la província de Girona les poden facilitar les 3
entitats impulsores del projecte ECTAdapt amb els drets d'ús necessaris.
El proveïdor ha de vetllar perquè es respecti el principi de no discriminació en els elements visuals utilitzats
(vegeu el § 3.5).

5.2.3 Entrega i presentació
El proveïdor ha de lliurar al Département des Pyrénées-Orientales:
• el conjunt de materials en format digital: en format d'arxius oberts modificables i reutilitzables (en
format tipus programari lliure Libre Office), i en format .pdf;
• i el conjunt de materials, a la seva seu a Perpinyà.
Es demanarà al proveïdor que faci una presentació detallada de les eines i activitats pedagògiques davant
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de les 3 entitats impulsores del projecte ECTAdapt.

5.3/ Prova de les eines i activitats pedagògiques creades (Tram opcional 2)
L'objectiu és que una part o tots els actors transfronterers de l'EADS provin, amb el públic jove
destinatari, les eines i activitats pedagògiques que es crearan, sobre territori de l'ECT, per tant al
departament dels Pirineus Orientals (en francès) i a la província de Girona (en català).
Per a això, el proveïdor serà responsable d'organitzar, planificar, coordinar, preparar, dinamitzar i avaluar un
panel d'activitats pedagògiques, concebudes en el marc d'aquest contracte i fent ús de les eines creades.
Les activitats proposades no han de comportar cap cost per al públic participant.
Es pot proposar una valoració de les accions, si es creu pertinent.
Cada activitat, per a cada grup destinatari, estarà subjecta a l'aprovació prèvia del COPIL.
La comunicació amb el públic objectiu (invitació, registre) la farà preferiblement el COPIL, utilitzant el suport
que proposi el proveïdor.
Després de la prova, el proveïdor presentarà una avaluació al COPIL.
En la seva memòria tècnica, els candidats hauran de demostrar que han tingut en compte els requeriments
expressats en aquest apartat 5.3/ i hauran de detallar la metodologia que pretenen seguir per assolir els
resultats esperats.
Durant la valoració tècnica de les ofertes, es prestarà especial atenció a les propostes dels candidats sobre
aquests punts.
Les propostes fetes pel candidat guanyador, si s’escau, seran ajustades amb el COPIL fins a la seva
validació.

6/ MEMÒRIA TÈCNICA
La memòria tècnica que presenten els candidats en resposta a aquest plec de condicions ha d'incloure
imperativament el títol exacte del projecte: "ECTAdapt «Contribuir a l’adaptació de l’Espai Català
Transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic» (projecte EFA011/15 ECTAdapt)" i el seu logotip
adjunt a aquest contracte (annex 1).
La memòria tècnica que presenten els candidats en resposta a aquest plec de condicions ha d'incloure
obligatòriament :
• La demostració que s'han tingut en compte les expectatives i condicions establertes en els
paràgrafs precedents, i en particular les metodologies proposades per a les reunions d’actors de
l'EEDD, per a la creació d'activitats i eines pedagògiques i per l’experimentació d’aquestes (apartat
5); detallant les tècniques i mètodes que els candidats ja han experimentat (referències) i aquelles
que pretenen implementar en cada etapa de la intervenció;
• Un calendari provisional de planificació que detalla el calendari específic i la durada prevista per a
cadascuna de les diferents etapes (que es detallen en el § 5), com també diverses reunions
programades (COPIL, reunions d'actors...); i respectant els terminis de realització màxims imposats;
• Els mitjans humans mobilitzats per a la realització de aquesta prestació i de les seves diferents
etapes, incloent-hi els CV i referències;
• El conjunt de mitjans materials i equipaments destinats a la realització de aquesta prestació;
• Una llista de referències i materials visuals amb exemples de serveis similars prestats pels
candidats.
La memòria tècnica presentada pels candidats haurà de ser sintètica i reprendre, en el mateix ordre,
els diferents punts del present CCTP tot explicant com es pretén donar-hi resposta.
2 Tram opcional: servei que es durà a terme si així ho sol·licita el Département des Pyrénées-Orientales al candidat guanyador, i que
per contra, no es durà a terme si el Département des Pyrénées-Orientales no ho sol·licita
Dinamització de trobades i desenvolupament d'eines i activitats pedagògiques en el marc del projecte ECTAdapt Page 13 sur 14 CCTP

Aquestes respostes als diferents punts del CCTP obligatòriament hauran de figurar dins de la
memòria tècnica del candidat (i en cap cas en altres documents).
L’extensió de la memòria tècnica completa no pot excedir el límit de 20 pàgines.
La valoració de les candidatures es centrarà principalment en el contingut de la memòria tècnica. Per
la qual cosa, la puntuació en relació amb la valoració tècnica es basarà totalment en l’anàlisi
d’aquesta memòria.
Atenció: la data límit per a la presentació de les ofertes és el 20/10/2017 a les 17 h, aquesta és la data
de recepció de les candidatures per part del Département des Pyrénées-Orientales i no la data
d'enviament de candidatures. Per tant, els candidats han de tenir en compte els retards postals.

7/ COST DE LA PRESTACIÓ
El proveïdor haurà d'emplenar íntegrament el document «Cadre des Prix» en versió francesa adjunt a
aquest contracte (es facilita una versió no contractual en català per informació «Detall del preus»); en cas de
modificació posterior l'oferta quedarà desestimada.
Els preus indicats s'entenen amb totes les despeses relacionades incloses.

8/ TERMINIS DE REALITZACIÓ
Com s'indica en els paràgrafs anteriors:
• El final del tram en ferm 1 : dinamització de trobades d'actors transfronterers de l'EADS i la
creació d'eines i activitats pedagògiques, que es durà a terme en un període de 12 mesos
després de la notificació.
•

El final del tram opcional2 : prova de les eines i activitats pedagògiques creades, que es durà
a terme com a molt tard el 28/02/2019.

Després del 28/02/2019 ja no es podran justificar més despeses.

9/ FACTURACIÓ
En totes les factures, caldrà indicar clarament:
• una petita descripció del tipus de prestació;
• que la prestació s'ha fet en el marc del projecte ECTAdapt, cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) en concepte del Programa INTERREG POCTEFA.
Els pressupostos de candidatura no seleccionats no podran exigir cap remuneració ni indemnització.

A............................................., el.....................................
(Segell i signatura del contractant)

1

Tram en ferm: servei que el proveïdor ha de prestar obligatòriament
2 Tram opcional: servei que es durà a terme si així ho sol·licita el Département des Pyrénées-Orientales al candidat guanyador, i que
per contra, no es durà a terme si el Département des Pyrénées-Orientales no ho sol·licita
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