INFORME DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ELABORACIÓ DEL NOU
INVENTARI D’ESPAIS D’INTERÈS GEOLÒGIC I MINER DEL GEOPARC
MUNDIAL UNESCO DE LA CATALUNYA CENTRAL
1. OBJECTE DEL CONTRACTE (art. 118 LCSP)
L’objecte d’aquest contracte és la realització del nou inventari d’espais d’interès geològic i
miner del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central (en endavant Geoparc) que
reemplaci al que existeix actualment realitzat el 2006.
Aquesta acció forma part del pla de treball del Geoparc pel 2019. El finançament prové dels
recursos del Catàleg de Serveis 2016 de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de
Barcelona (2016-2019).

Justificació de la necessitat:

Els Geoparcs treballen sobre diferents línies estratègiques principals que són la
geoconservació, la recerca, l’educació i el desenvolupament sostenible dels territoris que els
constitueixen. Per ser reconegut com a Geoparc Mundial de la UNESCO és imprescindible
que els territori compti amb un patrimoni geològic que tingui elements reconeguts a nivell
internacional. La determinació sobre el valor i la rellevància dels diferents espais d’interès
prové en primera instància d’un inventari del propi Geoparc, que posteriorment és verificat
per professionals representants de la Unió Internacional de Ciències Geològiques així com
pels avaluadors designats pel Consell dels Geoparcs en el moment de l’avaluació. Per les
característiques i la història del territori el patrimoni miner també s’inclourà en aquest treball.
Els inventaris són un dels principals instruments de gestió que un Geoparc necessita. Un
bon inventari ha de permetre catalogar els indrets i elements geològics més rellevants i/o
singulars que han de poder explicar la realitat de la història geològica del territori. A més, un
inventari ha de ser concebut amb la idea de proveir informació que serveixi per a saber les
possibilitats de l’ús dels diferents espais tant pel que fa a la part científica i educativa com
pel que fa a la seva viabilitat com a recurs geoturístic.
Un inventari és necessari que sigui revisat periòdicament ja que de la seva precisió en
depèn en gran part l’estratègia de gestió de la recerca i les accions didàctiques, però també
la priorització de les accions de geoconservació i el seu ús com a elements d’interès per als
visitants, i per tant el seu ús com a recurs geoturístic pel territori.
L’actual inventari del Geoparc es va realitzar el 2006, seguint una metodologia molt bàsica i
que en certs aspectes ha quedat obsolet. Es considera una prioritat estratègica refer
l’inventari en base a una nova metodologia, amb nous enfocs i que sigui compatible amb
altres inventaris de les administracions públiques, per d’aquesta manera millorar en la gestió
futura del patrimoni geològic i miner del Geoparc.

Justificació de la idoneïtat:

El correcte desenvolupament del Geoparc passa per disposar de bones eines de gestió del
territori que han de permetre poder prioritzar l’execució de les accions en els diferents
àmbits que treballa un Geoparc. En aquest sentit fer un nou inventari es considera prioritari.
El Consell Comarcal del Bages no disposa dels recursos humans ni mitjans tècnics per la
realització de l’inventari objecte d’aquest contracte. Així doncs, es fa necessari iniciar un
expedient de contractació.
Per la seva complexitat un inventari d’aquest estil requereix ser considerat com un únic
projecte indivisible. Totes les fases i parts de l’inventari van totalment interrelacionades i
l’una requereix de les altres. En el cas que es fragmentés l’execució del projecte es podrien
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generar errors en l’acoblament final de totes les dades, repetició de feina, incoherències, etc.
És per aquest motiu que es planteja un únic lot.

2. PREU (art. 102 LCSP)
L’objecte del contracte és un únic lot que inclou la realització de tots els treballs en la
manera i condicions que es detallen en aquest informe i en el Plec de Prescripcions
Tècniques que s’adjunta. El sistema per a la determinació del preu unitari màxim és a tant
alçat en la seva totalitat. El pressupost s’ha estimat sobre la següent previsió:

Treballs
Treball de gabinet
Treball de camp
5 Reunions de coordinació i seguiment

unitats
Costos directes € (sense IVA)
70 dies
19.320,00
10 dies
4.968,00
15 hores
375,00
TOTAL (€)
24.663,00

Aquest pressupost inclou tots els costos d’execució del contracte i anirà amb càrrec al
pressupost de la partida pressupostària següent:
Any
2019

Programa Econòmic Orgànic
432.0
227.99
-

Pressupost net % IVA Import IVA Import total
24.663,00
21
5.179,23
29.842,23
Pressupost
base

24.663,00

El valor estimat (VE) del contracte és de 24.663,00 euros, sense incloure l'Impost sobre el
Valor Afegit (21%).
Any

VE
prestació

VE
eventuals
pròrrogues

VE
modificacions
previstes

VE
altres
conceptes

SUMATORI

TOTAL

24.663,00

-

-

-

24.663,00

3. TIPUS DE CONTRACTE ADMINISTRATIU
Serveis (art.17 LCSP)
CPV:
71351220-1Serveis de consultoria en geologia i
71351910-5 Serveis de geologia

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Nom i cognoms: Ferran Climent Costa
Càrrec: Director Científic del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central.

5. CRITERIS SOLVÈNCIA/ D’ADJUDICACIÓ O CONDICIONS ESPECIALS
D’EXECUCIÓ
5.1 Criteris de solvència tècnica
L’inventari és una eina que ha de tenir una gran importància en la gestió del Geoparc. Per a
la realització d’aquest projecte es considera que és condició indispensable per accedir al
concurs que el licitador pugui acreditar unes condicions mínimes de solvència tècnica.
Els inventaris d’espais d’interès geològic i miner són estudis que requereixen principalment
de tenir un coneixement sòlid de la ciència en qüestió, en aquest cas la Geologia. Aquests
projectes abasten tot el ventall de disciplines de la geologia i per tant es considera que és
imprescindible que un Geòleg sigui el principal responsable per coordinar-ne l’execució.
Aquests són els professionals reconeguts que pels seus estudis tenen aquests
coneixements específics necessaris.
Actualment, per una gestió òptima d’un territori, el fet de disposar d’una informació el més
completa, precisa i ordenada és imprescindible. Un base de dades que es pugui treballar
amb eines SIG és un requeriment necessari. És per aquest motiu que l’equip tècnic mínim
que ha de tenir l’empresa adjudicatària ha de comptar també amb un professional
especialista en aquesta disciplina.
Equip tècnic
L’empresa adjudicatària comptarà com a mitjans personals mínims amb:
-

Un/a llicenciat/da en geologia. Aquesta persona serà l’interlocutor principal i
respondrà de la qualitat del treball.
Un/a especialista en Sistemes d’Informació Geogràfica. Caldrà que aquesta
persona hagi realitzat un Màster en Sistemes d’Informació Geogràfica.

L’adscripció de mitjans personals mínims es realitzarà mitjançant:
- la presentació d’una còpia del títol acadèmic oficial de Grau (o Llicenciatura) en
Geologia i del Màster en Sistemes d’Informació Geogràfica respectivament, que
caldrà aportar en la proposta de licitació.
5.2 Criteris d’adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’atendrà a una
pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat preu. Els criteris
d’adjudicació són l’experiència de l’equip de treball, la millora en l’equip tècnic assignat a
l’execució del contracte, la millora en el preu de licitació i tenir experiència en el context dels
Geoparcs. També s’ha establert com a criteri de millora l’elaboració de propostes executives
d’accions de geoconservació i promoció.
És imprescindible que l’adjudicatari presenti un document on hi consti tot l’equip que
formarà part del projecte on s’expliciti el compromís de participar-hi durant tot el període
de realització, fins a l’acceptació final de la feina realitzada. Caldrà que hi consti el nom,
formació i tasques o responsabilitats que assumiran al llarg del projecte.
El criteri de l’experiència s’ha valorat de forma preferent dins el global dels criteris degut a
l’especificitat de l’encàrrec, i a la importància que té per al Geoparc la confecció d’un bon
inventari. Degut al fet que d’ençà de la realització del primer inventari del Geoparc fins ara hi
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ha hagut avenços en les metodologies per la realització dels inventaris (per exemple:
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad, 2010; Estrategia de
Geodiversidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 2014; Metodología del Inventario
Español de Lugares de Interés Geológico, 2014, etc.) la valoració puntua favorablement la
realització recent d’aquest tipus de projectes.
El criteri de la millora de l’equip també s’ha valorat amb una puntuació elevada ja que per la
realització dels inventaris geològics i miners és important comptar amb professionals
vinculats a les ciències de la Terra o la mineria. Si es té en compte que per la metodologia
proposada es demana que es valorin els espais geològics i miners per la seva vàlua
científica en primera instància, es considera important que en l’equip tècnic hi hagi
professionals avesats a la recerca científica i amb amplis coneixements en geologia. En el
cas dels inventaris geològics, en que hi ha una part del treball que és sistemàtic aquesta
experiència ha de poder contribuir a realitzar l’inventari amb més solvència i rigor científic i
tècnic.
Per la millora en el preu de licitació s’ha fixat una puntuació amb menys importància en la
ponderació perquè s’ha volgut fer prevaldre la qualitat tècnica en el resultat final més que
una baixa econòmica que, probablement, aniria en detriment de la qualitat resultat del
producte.
S’ha contemplat també com a criteri l’experiència en l’àmbit dels Geoparcs ja que aquest és
un instrument de gestió que aporta dades que són avaluades en les revalidacions que els
Geoparcs passen periòdicament. Es valora el coneixement del funcionament d’un Geoparc
ja que això ha d’ajudar a fixar l’enfoc del treball segons la filosofia dels Geoparcs. Caldrà
realitzar l’inventari tenint presentes aquestes premisses.
Finalment, com a criteris de millora es preveu la possibilitat que les empreses que es
presentin puguin comprometre’s a realitzar propostes elaborades, de caràcter executiu,
enfocades a la geoconservació de diferents espais que s’hagin inclòs a l’inventari. Amb la
definició d’aquestes accions, servirà a nivell de gestió per prioritzar i programar les
intervencions que s’hagin destacat.
També es preveu que l’adjudicatari pugui assumir el compromís de realitzar el disseny
d’elements promocionals del patrimoni geològic i miner des del punt de vista geoturístic.
Aquestes accions generaran material que es pot distribuir en el territori o bé en
esdeveniments de fora (nacionals i internacionals) i tenen per objectiu fomentar el
coneixement del patrimoni inventariat i contribuir en accions orientades al geoturisme de
manera que es pugui reforçar el relat del Geoparc.
Sobre un total de 100 punts, les valoracions es distribueixen de la següent manera:

Criteris

Puntuació màxima
(Sobre un màxim 100 punts)

1_ Experiència de l’equip de treball
Si entre les persones que integren l’equip tècnic alguna d’elles
consta com a autora (redacció, coordinació o direcció) de com a
mínim un projecte d’inventari d’espais d’interès geològic o un
projecte de gestió del patrimoni geològic:
2 o més projectes en els darrers 3 anys – 40 punts

Fins a un màxim de 40

1 projecte en els darrers 3 anys – 30 punts
1 projecte en els darrers 5 anys – 20 punts
1 projecte en els darrers 10 anys – 10 punts

punts

A l’hora de puntuar només es valorarà per projecte aportat i no
per la quantitat de persones de l’equip tècnic proposat que hagin
pogut participar en cadascun d’ells.
A la proposta caldrà facilitar un enllaç (hipervincle) dels projectes
aportats on es pugui comprovar la data, el contingut i els autors i
l’administració que va encarregar el projecte.
Aquest criteri s’haurà de justificar mitjançant documentació
acreditativa on hi ha de constar:
-

La/les persona/es de l’equip que han realitzat el treball.
Certificats de bona execució que hauran d’estar signats
pel promotor i hauran d’incloure com a mínim les dades
següents: títol, objecte del projecte, import, data final del
servei i indicar el grau de satisfacció del resultat final
obtingut.

Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector
públic, cal aportar certificats expedits o visats per l’òrgan
competent.
Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector
privat, mitjançant un certificat expedit per l’empresa destinatària
d’aquests treballs/ serveis o a falta d’aquest certificat, mitjançant
una declaració signada pel representant legal de l’empresa
licitadora.
2_ Millora en l’equip de treball assignat a l’execució del
contracte
Si entre les persones que formen part de l’equip tècnic alguna
d’elles ha realitzat els següents estudis en una Facultat o
Departament de Geologia, Ciències de la Terra o Enginyeria de Fins a un màxim de 20
Mines:
punts
- Doctorat o Diploma d’Estudis Avançats (DEA) – 10 punts
per a cadascun de l’equip que ho compleixi.
- Màster o postgrau – 5 punts per a cadascun de l’equip
que ho compleixi. No es valorarà el Màster en SIG.
Només es comptarà un títol per persona. Caldrà acreditar-ho
amb el corresponent títol acadèmic oficial.
3_ Millora en el preu de licitació
Es puntuarà una baixa en el preu unitari (sense IVA) d’acord Fins a 15 punts
amb la següent fórmula:
Pv = P x (Om/Ov)
Pv= Puntuació de l’oferta a valorar
P= Punts criteri econòmic
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Om= La millor oferta
Ov= Oferta a valorar
L’import màxim és el que preveu el plec de clàusules.

4_ Experiència en el context dels Geoparcs
Si com a mínim una persona de les que conforma l’equip de
treball ha participat en alguna edició de:
- International intensive course on UNESCO Global
Geoparks (Universtiy of the Aegean i Natural History
Museum of the Lesvos Petrified Forest) – 10 punts.
- Curso intensivo sobre Patrimonio Geológico y Fins a un màxim de 10
Geodiversidad (Geoparque de Sobrarbe) - 10 punts
punts
- Curso de Patrimonio Geológico, Geoparques y
Geoturismo (UIMP) – 5 punts.
- Curso online de Geología Turística (ICOG) – 5 punts
Per a una mateixa persona només es tindrà en compte un únic
curs.
Caldrà acreditar-ho amb el corresponent certificat d’aprofitament.
5_ Accions de millora I
Proposta executiva d’accions de geoconservació:
- Compromís per realitzar 1 (un) projecte executiu sobre
propostes d’accions de geoconservació per un espai
concret= 2 punts
Es sumarà un punt per cada informe executiu al que es
comprometi l’adjudicatari, fins a un màxim de 10 punts.
En el cas que l’adjudicatari hagi presentat accions de millora les
propostes dels projectes executius per accions de
Fins a un màxim de 10
geoconservació hauran d’inclure, com a mínim:
punts
- Nom de l’espai pel que es proposa l’acció.
- Descripció de l’estat actual i avaluació dels impactes o
amenaces. Argumentar la necessitat de la intervenció.
- Indicar el tipus d’infraestructura interpretativa i informativa
proposada d’acord amb el Manual tècnic de senyalització
del Geoparc.
- Descriure la intervenció proposada per l’adequació de
l’espai.
- Descriure les accions o les millores en clau de respecte
per l’entorn, el medi ambient i el patrimoni a conservar.
- Pressupost desglossat de totes les fases de l’execució.
6_ Accions de millora II
1_Elaboració dels continguts i maquetació d’un fulletó (com a
mínim format díptic de cara 21x11 cm) amb una ruta per visitar
els principals elements d’interès geològic i miner amb un enfoc
geoturístic – 2,5 punts.

Fins a un màxim de 5
punts

2_Disseny dels continguts i maquetació d’un “roll-up display” de
85x200 cm promocional dels principals elements del patrimoni
geològic i miner per finalitats geoturístiques – 2,5 punts.
En el cas que l’adjudicatari hagi presentat accions de millora en
referència als elements promocionals aquests hauran de complir
els següents requeriments mínims:
Fulletó: Elaborar els continguts textuals, dibuixos, fotografies,
esquemes, etc., fer la maquetació i deixar-ho llest per ser
reproduït. També caldrà lliurar tots els arxius en obert que
s’hagin utilitzat per elaborar el fulletó, editables i amb tots els
enllaços recopilats. Es lliuraran en la versió original del programa
i també compatibles amb la versió CS6 dels programes d’Adobe
per a que puguin ser utilitzats i modificats en el futur. La qualitat
dels elements gràfics serà de
mínim 300 dpi i sense
imperfeccions. El format mínim serà d’un díptic de mides 21x11
cm. Haurà d’incloure una ruta per visitar alguns dels principals
elements d’interès geològic i miner amb un enfoc geoturístic.
S’hauran de preparar per a producció 4 versions, en català,
castellà, anglès i francès.
Roll-up display: Les mides del roll-up seran de 85x200 cm.
L’objectiu és fer un disseny promocional dels principals elements
del patrimoni geològic i miner per a finalitats geoturístiques. La
qualitat dels elements gràfics serà de mínim 300 dpi i sense
imperfeccions. S’hauran de preparar per a producció 4 versions,
en català, castellà, anglès i francès. Caldrà lliurar tot el material
en format editable així com la versió per enviar a impremta. Es
lliuraran en la versió original del programa i també compatibles
amb la versió CS6 dels programes d’Adobe per a que puguin ser
utilitzats i modificats en el futur.
Per ambdós casos l’adjudicatari haurà de treballar amb el
manual de senyalització del Geoparc.
Per establir la data dels projectes es prendrà de base l’any de certificació final.
5.3 Determinació d’ofertes amb valors anormalment baixos o desproporcionats
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
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2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules
administratives particulars.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més
d’un 20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més
d’un 10%* a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes
econòmiques presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les
ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de
totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica
d’aquests valors absoluts.
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció
d’anormalitat, es requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n presentat perquè
les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos,
o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per
aquest motiu, es requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri
oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora
disposarà d’un termini de 5 dies hàbils per presentar la informació i els documents que
siguin pertinents a aquests efectes.
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça
o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb
l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació
corresponent.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través
de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
Transcorregut aquest termini, si no es rep la informació i la documentació justificativa
sol·licitada, es posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si es rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini, s’avaluarà i
elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament
motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament
tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la
seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o
jurídica.
Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren
la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis
col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.

6. SUPERVISIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
La supervisió de l’execució del contracte anirà a càrrec del director científic del Geoparc
Mundial UNESCO de la Catalunya Central.

7. FORMA DE PAGAMENT
L’empresa adjudicatària emetrà tres factures. La primera serà a la finalització de la Fase 1
(25% del total), el segon a la finalització de la Fase 2 (25% del total) i la tercera serà després
del lliurament final de tota la documentació (la resta, 50% del total). Els pagaments es
realitzaran prèvia presentació d’un informe per part de l’adjudicatari amb els resultats de
cadascuna de les fases.
La factura serà expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els
terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP. D’acord amb el que
estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de signar amb signatura
avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número
d’expedient de contractació.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. Als efectes de
la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora és L06090007, l’òrgan gestor és
L06090007, i l’oficina comptable és L06090007.
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent
pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts en l’article 200 de la LCSP.
La factura haurà de conformar-se per part del supervisor del contracte. Conformada la
factura, s’aprovarà el pagament. D’informar-se de deficiències, s’obrirà procediment
contradictori i es liquidarà el contracte a resultat d’aquest procediment.

8. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El total de treballs definitius relatius a l’elaboració de l’inventari d’espais d’interès geològic i
miner del Geoparc s’hauran de lliurar com a molt tard el dia 30 de novembre de 2019.
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Es realitzaran un mínim de 5 reunions presencials a la seu del Consell Comarcal del Bages.
Les dates concretes per les reunions podran ser fixades de comú acord entre les parts. La
primera es farà a l’inici de la contractació en la que s’establirà la forma de treballar, es
concretaran les reunions de seguiment, es facilitarà tota la informació de que disposi el
Geoparc que pugui ser rellevant per la realització del treball, etc. L’última reunió es realitzarà
en una data propera a la finalització del contracte per acabar de concretar els aspectes
rellevants d’última hora que hagin pogut sorgir. A més s’establiran reunions de seguiment
amb lliuraments parcials provisionals d’acord amb les següents fases:
Fase 1
En aquesta reunió caldrà haver fet una selecció d’espais d’interès candidats a formar part de
l’inventari. S’haurà d’haver seguit la metodologia proposada, i els models acordats en la
primera reunió, i que es basaran en els documents que figuren d’annexes al Plec de
Prescripcions Tècniques (en endavant, PPT).
Caldrà presentar un informe amb:
- Llista provisional argumentada i ordenada dels espais preseleccionats per formar
part de l’inventari. En aquesta fase s’han d’haver analitzat forçosament els espais
que actualment formen part de l’inventari, a més dels nous que hagin sorgit.
- Model de fitxa. S’haurà d’haver provat en com a mínim un espai d’interès geològic i
un de miner. Incloure una proposta de recomanacions de millora.
La reunió es realitzarà presencialment al final del primer més del contracte, aquest termini té
la naturalesa de termini parcial.
Fase 2
En aquesta reunió caldrà haver establert la llista definitiva dels espais que formaran part de
l’inventari i haver avançat en la fitxa i la base de dades.
Caldrà presentar un informe amb:
- Llista definitiva dels espais seleccionats degudament justificats i valorats. Els espais
descartats s’inclouran també a l’informe amb la seva valoració provisional.
- Breu descripció de cadascun dels espais seleccionats, en català i anglès. També
caldrà presentar la documentació referida a l’apartat 11a de l’índex proposat en
aquest PPT sobre la els documents relatius a la revalidació, en anglès.
- Realització de com a mínim una fitxa complerta d’un espais geològic i un de miner.
- Estructura de la base de dades definida i operativa per poder-la valorar.
- Proposta de mapes a realitzar per sintetitzar la informació de l’inventari. Es
consensuarà el dia de la reunió.
La reunió es realitzarà presencialment abans del 4 d’octubre de 2019, aquest termini té la
naturalesa de termini parcial.
Fase 3
En aquesta reunió caldrà presentar com a mínim el 75% de les fitxes acabades així com una
proposta de disseny de la presentació final del document (veure plec de prescripcions
tècniques). De la mateixa manera també s’hauran de presentar propostes de maquetació
dels principals documents gràfics que conformin l’inventari, particularment els mapes.
Caldrà presentar un informe amb:
- Exemples de fitxes maquetades segons la proposta de disseny.
- Un mínim de 2 mapes segons la proposta de disseny.
- Les fitxes acabades en format digital.
- Base de dades funcional amb la descripció de les metadades.
La reunió es realitzarà presencialment abans del 8 de novembre, aquest termini té la
naturalesa de termini parcial.

Lliurament final
30 de novembre de 2019.

9. RÈGIM D’INFRACCIONS
La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part del Consell
Comarcal.
El contractista haurà d’indemnitzar al Consell Comarcal dels perjudicis derivats de culpa o
negligència en el compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació. En aquest
supòsits la indemnització es determinarà pel Consell Comarcal en raó dels perjudicis
realitzats, prèvia audiència del contractista, i sense perjudici de l’acció penal que en el seu
cas procedeixi.
Amb independència d’aquesta indemnització, l’incompliment o defectuós compliment de les
obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de sancions. A aquests efectes
s’entendrà per incompliments:
Infraccions lleus:
- No proposar solucions o no col·laborar amb el Consell Comarcal, per part de la persona
encarregada del contracte, en la resolució dels problemes que l’execució del contracte
plantegi.
- No prendre, per part de la persona encarregada del contracte, les mesures adequades per
a evitar interrupcions o demores al treballs.
- No assistir a les reunions de coordinació o similars quan se li demani.
- Qualsevol altra acció o omissió que infringeixi obligacions recollides en els documents
contractuals i altra normativa d’aplicació i no resulti tipificada d’infracció greu o molt greu en
aquest plec.
Infraccions greus:
- La reiteració d’una infracció lleu.
- Incomplir l’obligació d’indemnitzar a tercers, al Consell Comarcal o al seu personal pels
danys i perjudicis que es produeixin amb motiu de l’execució del contracte, llevat que
derivessin d’ordre específica del Consell Comarcal comunicada per escrit.
- Desobeir o no atendre a les potestats del Consell Comarcal per reordenar l’execució del
contracte per implantar les modificacions que aconselli l’interès públic.
- No posar a disposició del Consell Comarcal informació acreditativa del compliment de la
legislació sobre seguretat social i seguretat i salut laboral, o qualsevulla altra documentació
que reclami aquest en compliment d’alguna normativa o procediment administratiu.
- Entregar el material (documents, fitxes, elements promocionals, etc.) amb faltes
d’ortografia o errors gramaticals greus.
- No vetllar per la procedència i veracitat de les dades utilitzades i incloure informació errònia
o falsa en qualsevol de les parts del document.
Infraccions molt greus:
- La reiteració d’una infracció greu.
- Ocasionar danys i perjudicis directes o indirectes a qualsevol persona, propietat o servei,
públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències..
- Modificar el personal assignat al contracte, sense l’autorització del Consell Comarcal.
- Executar el contracte indirectament mitjançant cessionari o subcontractista sense atenir-se
a les previsions d’aquest plec.
- No complir les determinacions del contracte o no disposar, per a la seva execució, dels
mitjans materials i personals que s’hagin proposat.
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- Divulgar o publicar qualsevol document que el Consell Comarcal hagi qualificat com a
confidencial.
Als efectes dels paràgrafs anteriors, s'entén per reiteració la comissió d'una falta del mateix
caràcter sancionada per resolució administrativa ferma.
En el cas de demora en la prestació del servei, l’adjudicatari es farà càrrec del danys i
perjudicis causats al Consell Comarcal. Independentment del rescabalament per danys i
perjudicis, en cas d’incompliment que no produeixi resolució del contracte, el Consell
Comarcal podrà aplicar les sancions següents:
a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10% del preu del contracte, entès com a import
d’adjudicació.
b) Faltes greus: multa de fins a un 6 % del preu del contracte.
c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 % del preu del contracte. En el cas de no assistir a les
reunions de coordinació i seguiment s’aplicarà una penalització d’un 0,5% del preu total de
licitació del conjunt de contracte.
En cas que l’empresa adjudicatària subcontracti part de l’execució del contracte sense donar
compliment a l’obligació legal de la seva comunicació al Consell Comarcal s’imposarà al
contractista una penalitat de fins a un 50 % de l’import del subcontracte o es podrà resoldre
el contracte si comporta incompliment de l’obligació principal del contracte.
En la tramitació de l’expedient sancionador, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà,
prèvia l’emissió dels informes pertinents.
L’import de les penalitzacions per demora i de les sancions podrà fer-se efectiu mitjançant la
seva deducció en el/s document/s comptable/s de reconeixement de l’obligació.
El Consell Comarcal podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment
o parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb
independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar..

10. DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets de propietat intel·lectual dels continguts finals del treball (textos, models de
documents, arxius informàtics, fotografies, imatges, gràfics, dibuixos, esquemes, mapes,
etc.) i disseny de tots els productes resultants digitals i impresos, inclòs específicament el
dret de transformació, seran exclusivament titularitat del Consell Comarcal del Bages, que
podrà realitzar els canvis i actualitzacions que consideri oportuns. En tant que el Consell
Comarcal del Bages tindrà tots els drets de propietat intel•lectual i d’explotació del material
resultant, podrà permetre a l’adjudicatari dels treballs mostrar-los a tercers com a exemple
de feina realitzada. Tot això respectant estrictament els drets morals de l’autor, especialment
el dret a la integritat de l’obra.
En queden excloses les bases cartogràfiques, mapes, etc., propietat de l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya, així com altres documents i arxius base, de referència i de consulta
que s’hagin pogut utilitzar per la realització d’aquest treball i que siguin públics i el seu ús
lliure o autoritzat.

11. PROTECCIÓ DE DADES
La informació proporcionada pel Consell Comarcal del Bages per a l’elaboració dels treballs
descrits està emparada per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i de
protecció de dades. (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD)). L’empresa contractada s’obliga a tractar les dades conforme a
les instruccions del responsable del tractament del fitxer, que no les aplicarà o utilitzarà amb
finalitat diferent a la que figura en aquest contracte, ni les comunicarà, ni tan sols per la seva
conservació, a altres persones.
Un cop acomplert el contracte, les dades de caràcter personal hauran de ser destruïdes o
retornades al Consell Comarcal del Bages de la mateixa manera que qualsevol suport o
document en que consti alguna dada de caràcter personal objecte de tractament.

12. ANNEXES
S’adjunta el Plec de prescripcions tècniques (PPT) on es detallen, entre altres qüestions, les
característiques requerides pels treballs finals que s’hauran de lliurar i el format de les
dades. En el PPT també s’hi adjunten els documents de referència que serviran de base per
la realització dels treballs.

Director Científic
Ferran Climent Costa

2019.07.03
12:51:56
+02'00'

El Director Científic del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central
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