PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS
Clàusula 1ª. Antecedents
El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre des del 2011 està duent a terme un
amb l’objectiu d’estimular la creació d’activitat econòmica i la generació
Ribera d’Ebre mitjançant el suport integrat al teixit productiu local i
desocupades de manera que sigui possible desenvolupar un entorn que
dinamització socioeconòmica del territori.

seguit d’accions
d’ocupació a la
a les persones
afavoreixi a la

Aquesta acció forma part del marc dels Programes de suport al desenvolupament (Projecte
“Treball a les 7 comarques”) que està confinançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i
el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social – Servei Públic d’Ocupació Estatal
(Ref. Exp. T7C-02/18 – Núm. Exp.: SOC033/18/00002).
El sector agroalimentari a la Ribera d’Ebre és un sector estratègic, especialment els subsectors
de la fruita dolça de pinyol, l’oli i el vi, per la generació d’ocupació que generen, el nombre
d’empreses que aglutinen i el seu potencial de creixement.
És per això que al llarg d’aquests darrers 7 anys, a través del projecte “PLA D’EXECUCIÓ
ANUAL RIBERA D’EBRE VIVA” s’han realitzat un conjunt d’accions dirigides a millorar la
competitivitat de les empreses d’aquests subsectors (internacionalització, de reducció de
costos, d’entrada en nous segments de mercat, etc.). Un detall, contingut, objecte i informació
addicional d’aquestes accions es poden trobar a http://www.riberadebreviva.org.
Les empreses fructícoles de la Ribera d’Ebre s’enfronten a dia d’avui a una greu amenaça: el
virus de la Sharka, el qual afecta a la fruita dolça de pinyol, especialment als albercocs, les
pruneres, els presseguers i els nectariners (arbres fruiters amb més presència a la Ribera
d’Ebre). A hores d’ara l’únic tractament efectiu és arrancar l’arbre afectat.
Durant aquest proper any 2019 es pretén continuar treballant per a donar resposta a les
necessitats de l’empresariat del sector de la fruita dolça de pinyol amb l’actuació que es detalla
en aquest plec de clàusules tècniques.
El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre no disposa dels mitjans personals ni materials
suficients per desenvolupar totes les tasques de l’acció i per aquest motiu es considera
justificada la contractació d’una empresa externa per cobrir els treballs i les prestacions
descrites a continuació.
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Nuria Descarrega Altadill (1 de 1)
Tècnica de suport al sector agroalimentari
Data Signatura: 12/02/2019
HASH: a87219ee96730805df7510cee4069f54

Títol de l’acció: “ESTUDI D’ANÀLISI DE MERCAT
D’ALTERNATIVES PRODUCTIVES PER A LA DIVERSIFICACIÓ
DE CULTIUS DEL SECTOR DE LA FRUITA DOLÇA A LA
RIBERA D’EBRE”

Clàusula 2ª. Objecte del contracte i característiques del servei
L’objecte del present contracte és l’adjudicació mitjançant el procediment obert, amb varis
criteris d’adjudicació, de l’acció 21-01 denominada “Estudi d’anàlisi de mercat d’alternatives
productives per a la diversificació de cultius del sector de la fruita dolça a la Ribera d’Ebre”.
L’objectiu general de l’acció 21-01 “Estudi d’anàlisi de mercat d’alternatives productives per
a la diversificació de cultius del sector de la fruita dolça a la Ribera d’Ebre” és analitzar
detalladament les alternatives productives proposades a la Ribera d’Ebre i altres cultius
substitutius a la fruita de pinyol i que siguin atractives per a la distribució nacional i europea i
que puguin plantar-se de manera competitiva a la zona de la Ribera d’Ebre.

El servei, objecte del present contracte ha de poder donar resposta a l’objectiu general, així
com als específics fixats en la present clàusula, sent el principal resultat esperat que les
empreses fructícoles tinguin alternatives productives per pal·liar la possible reducció
d’ocupació i facturació causada pel virus Sharka.
Clàusula 3ª. Proposta de servei
La proposta de servei per a l’execució de l’acció 21-01 “Estudi d’anàlisi de mercat
d’alternatives productives per a la diversificació de cultius del sector de la fruita dolça a la
Ribera d’Ebre” que les empreses licitadores presentin, s’haurà de presentar com a mínim en
català i ha d’incloure com a mínim la informació que es detalla a continuació:
a) Objectiu general de l’acció.
b) Objectius específics: situació que s’espera aconseguir i mantenir-se. Aquests han de ser
realistes i estar definits de manera concreta i verificable.
c) Metodologia, instruments metodològics i activitats previstes concretes i específiques que
2
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Els objectius específics que es volen assolir amb l’execució de l’acció objecte del present
contracte són:
 Identificar quins són els cultius en tendència o creixement previst a mitjà termini per
part del mercat nacional i el mercat europeu amb potencial d’adaptabilitat alta a la
Ribera d’Ebre:
o Contrastar amb empreses líders de la distribució nacional i europea les
varietats de fruites (fresca i seca), hortalisses i altres cultius (com plantes
aromàtiques, medicinals, cultius substitutius del plàstic, etc.) més demandades
per part dels clients.
o Analitzar productors i distribuïdors sofisticats (tant espanyols com
internacionals) per veure quins nous productes estan afegint a la seva cartera,
ja siguin propis o de tercers.
 Contrastar amb el sector l’interès i la viabilitat tècnica i econòmica de la introducció
dels cultius detectats com a interessants.
 Establir un ordre de priorització entre els cultius identificats segons calgui. Caldria
tenir en compte de manera addicional les necessitats de mà d’obra en comparació al
presseguer i nectariner.
 Detectar quin conjunt d’accions són necessàries per poder implementar amb èxit la
introducció varietat a la zona.

incloguin la descripció de la metodologia de treball per la correcta realització de l’acció.
d) Calendari i fases d’execució: representació en forma de seqüència temporal del cronograma
d’execució del projecte i les activitats previstes.
e) Resultats esperats i productes a lliurar: conseqüència de l’execució de les activitats i de la
metodologia utilitzada en l’execució del projecte. Aquests hauran de ser precisos,
mesurables i coherents.
Els resultats han de garantir, com a mínim:
 Facilitar les eines necessàries a les empreses de fruita dolça per abordar el repte de la
Sharka i pal·liar els seus efectes.
 Disposar d'un informe identificant tant les principals tendències de consum de fruita
(fresca i seca) i hortalisses com altres tipus de cultiu que tinguin una demanda creixent
(com plantes aromàtiques, medicinals, cultius substitutius del plàstic, etc.), a nivell
nacional i europeu.
 Elaborar amb el suport de les empreses i tècnics del territori, un llistat de cultius
substitutius als que afecta el virus Sharka amb possibilitat de ser cultivats a la Ribera
d’Ebre.
 Disposar de l’anàlisi de l’evolució productiva i de consum dels cultius, prèviament
escollits com a potencials alternatives productives (mínim 6 cultius amb diferents
possibles varietats de cadascun d’ells i diferents tipus de producció).





Disposar de l’anàlisi dels principals països i regions nacionals amb major interès en
els cultius escollits com a possibles alternatives.
Disposar d’una base de dades on s’identifiquin a les persones a entrevistar de la
distribució nacional i europea, tenint en compte les regionals nacionals i països amb
major interès per part de les empreses del sector fructícola de la Ribera d’Ebre.
Realitzar entrevistes amb possibles compradors dels cultius substitutius de la
distribució europea i nacional (mínim 4 entrevistes), per tal de validar amb ells la
comercialització dels cultius proposats com alternatives productives.
IMPORTANT: No es pot indicar el número exacte d’entrevistes que es planteja
realitzar dins de la Proposta de serveis que s’inclourà en el sobre B, ja que el
número d’entrevistes seran valorades a través dels criteris automàtics i s’han
d’incloure en el sobre C. La documentació que contenen els sobres A i B no pot
incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre C.
L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió automàtica de la licitació.





Realitzar almenys una presentació pública de les conclusions.
Disposar d’un document amb les conclusions i les oportunitats dels cultius substitutius
als que afecta el virus.
Aconseguir la implicació dels diferents agents públics i privats amb responsabilitats
amb el sector de la fruita dolça per aconseguir el suport necessari per a la
3
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IMPORTANT: No es pot indicar el número exacte de cultius que es planteja realitzar
l’anàlisi dins de la Proposta de serveis que s’inclourà en el sobre B, ja que el
número de cultius seran valorats a través dels criteris automàtics i s’inclouran en el
sobre C. La documentació que contenen els sobres A i B no pot incloure cap
informació que permeti conèixer el contingut del sobre C. L’incompliment
d’aquesta obligació implicarà l’exclusió automàtica de la licitació.

implementació dels cultius substitutius.
f) Recursos humans, tecnològics i serveis necessaris per a dur a terme l’acció.
g) Indicadors d’avaluació.
h) Identificació dels actors responsables de l’execució del projecte: en la presentació de
l’equip de treball caldrà fer constar una taula on s’indiqui:
 Nom i cognoms de cada professional directament relacionat amb l’execució de l’acció
i les seves funcions. S’ha d’acreditar l’experiència professional prèvia d’aquests en la
realització d’estudis o anàlisis de característiques similars a l’objecte del contracte.
 Les tasques concretes que realitzarà cada professional i el temps que dedicarà a
cadascuna.
i) Millores proposades, si s’escau.
j) Model de fitxa per al compromís de participació dels agents privats en cadascuna de les
activitats que es duran a terme i per recollir la valoració dels resultats.
Clàusula 4ª. Responsable del contracte
L’adjudicatari designarà una persona responsable de l’execució de l’acció que serà l’enllaç amb
la coordinació de l’acció 21-01, “Estudi d’anàlisi de mercat d’alternatives productives per a la
diversificació de cultius del sector de la fruita dolça a la Ribera d’Ebre”, inclosa en el “PLA
D’EXECUCIÓ ANUAL RIBERA D’EBRE VIVA 2018”, en les tasques de coordinació,
control, seguiment i avaluació de les activitats que es duguin a terme.
El conjunt d’accions que es desenvolupin per al seguiment i avaluació de l’acció s’hauran de
fer de manera presencial a la seu del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. Només amb
l’acord previ entre ambdues parts, s’acceptarà que aquestes no siguin presencials i es puguin
fer mitjançant videoconferència.

L’empresa adjudicatària haurà de donar l’adequada publicitat al caràcter públic del finançament
de l’acció objecte del contracte, fent costar en tota mena de documents editats, materials
impresos, informes, mitjans electrònics o audiovisuals, etc., fent constar la llegenda que digui
“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels
Programes de suport al desenvolupament local”.
També s’haurà d’incloure:




Emblema del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
Emblema de la Generalitat de Catalunya.
Emblema del Servicio Público de Empleo Estatal, del Ministerio de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social.

Les
instruccions
d’harmonització
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/

es

troben

a

l’adreça:

També s’haurà d’incloure el logotip del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre que es troba a
l’adreça http://www.riberaebre.org/serveis/imatge-corporativa/ i del projecte “Ribera d’Ebre
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Clàusula 5ª. Publicitat del servei

VIVA”, que serà facilitat pel Consell Comarcal.

Clàusula 6ª. Forma i lliurament de la documentació
L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar un informe final justificatiu, com a mínim redactat en
català, un cop finalitzada l’actuació 21-01 “Estudi d’anàlisi de mercat d’alternatives
productives per a la diversificació de cultius del sector de la fruita dolça a la Ribera d’Ebre ”
que haurà d’incloure, com a mínim, la informació que es detalla a continuació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Una descripció de totes les activitats portades a terme.
El seu cronograma efectiu.
Els productes efectivament obtinguts d’acord amb la finalitat de la present acció.
Els informes parcials fruit de les diferents fases de l’acció.
Descripció dels resultats aconseguits.
Una valoració dels resultats aconseguits que es basarà en una comparativa entre els
inicialment previstos i els finals.
g) Indicadors d’avaluació degudament quantificats.
h) Proposta de pla de treball d’accions a curt termini que donin resposta als reptes estratègics
definits amb el consens dels empresaris i organitzacions pertanyents al sector fructícola.
i) Equip de treball i tasques desenvolupades per cadascun dels professionals directament
implicats.
j) Fitxes de participació degudament signades pels agents participants en cadascuna de les
activitats dutes a terme i valoració dels resultats assolits.

L’informe final s’entregarà en un arxiu digital, en format pdf i signat electrònicament per part
del responsable de l’empresa adjudicatària, per algun dels sistemes de signatura electrònica
admesos per l’article 10 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
El/s annexos, consistents en les fitxes de participació, informes parcials i/o altra documentació
anàloga, s’entregaran en un o diversos arxius amb format pdf.
La totalitat de la documentació presentada s’haurà de fer d’acord amb els criteris tècnics de
justificació establerts pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i amb la supervisió i vistiplau
de la coordinació de l’acció 21-01, “Estudi d’anàlisi de mercat d’alternatives productives per a
la diversificació de cultius del sector de la fruita dolça a la Ribera d’Ebre ”, inclosa en el “PLA
D’EXECUCIÓ ANUAL RIBERA D’EBRE VIVA 2018”, executat en el marc dels Programes
de suport al desenvolupament local: Projecte “Treball a les 7 comarques”.
Així mateix, en qualsevol moment la persona encarregada de la coordinació de l’acció 21-01,
inclosa en el “PLA D’EXECUCIÓ ANUAL RIBERA D’EBRE VIVA 2018”, pot sol·licitar
informació sobre les activitats dutes a terme durant l’actuació i les dades de les empreses
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Aquest informe final servirà per a justificar l’acció 21-01 “Estudi d’anàlisi de mercat
d’alternatives productives per a la diversificació de cultius del sector de la fruita dolça a la
Ribera d’Ebre” davant de l’òrgan competent.

participants en aquesta acció.

Clàusula 7ª. Condicions de desenvolupament i coordinació de l’acció
1. La supervisió, control i seguiment de les actuacions correspondrà al Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre i específicament a la tècnica de suport al sector agroalimentari del “PLA
D’EXECUCIÓ ANUAL RIBERA D’EBRE VIVA 2018” que serà el vincle principal amb
l’empresa adjudicatària. La tècnica serà la que establirà amb l’empresa adjudicatària el
calendari de reunions i de coordinació.
2. La totalitat d’activitats desenvolupades estaran supervisades i consensuades amb la tècnica
de suport al sector agroalimentari del “PLA D’EXECUCIÓ ANUAL RIBERA D’EBRE
VIVA 2018”, així com, l’avaluació dels resultats assolits d’acord amb els previstos
inicialment.
3. Tota la documentació que es generi com a conseqüència de l’acció 21-01 “Estudi
d’anàlisi de mercat d’alternatives productives per a la diversificació de cultius del sector
de la fruita dolça a la Ribera d’Ebre” passarà a ser propietat del Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre.
Clàusula 8ª. Condicions econòmiques
1. Import de la licitació

No es prendran en consideració i quedaran excloses de la licitació, les ofertes econòmiques
presentades que superin els imports establerts com a pressupost de la licitació.
2. Pagament al contractista del servei
El pagament es realitzarà en un únic termini d’acord amb la normativa vigent.
El pagament es realitzarà un cop finalitzades la totalitat de les activitats previstes i prèvia
presentació de l’informe final justificatiu d’acord amb la Clàusula 6ª. Forma i lliurament de la
documentació i el vistiplau de la persona responsable de la coordinació de l’acció 21-01,
“Estudi d’anàlisi de mercat d’alternatives productives per a la diversificació de cultius del
sector de la fruita dolça a la Ribera d’Ebre”, inclosa en el “PLA D’EXECUCIÓ ANUAL
RIBERA D’EBRE VIVA 2018”.
El pagament estarà condicionat a què el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre hagi rebut la
bestreta corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
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L’import màxim de licitació que abonarà el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per l’acció
denominada “Estudi d’anàlisi de mercat d’alternatives productives per a la diversificació de
cultius del sector de la fruita dolça a la Ribera d’Ebre” serà de 26.500,00 euros (vint-i-sis mil
cinc-cents euros) IVA inclòs (21.900,83 euros més 4.599,17 euros corresponents al 21% d’IVA).

Clàusula 9ª. Abast temporal de l’actuació
La durada màxima del contracte serà des del 20 de març fins al 30 de novembre 2019.
L’empresa adjudicatària està obligada a estendre l’activitat que se li requereix com a
contraprestació contractual fins al moment del tancament i la liquidació definitiva del projecte
anomenat “PLA D’EXECUCIÓ ANUAL RIBERA D’EBRE VIVA 2018”.
Hom entendrà que l’acció està finalitzat quan haurà estat presentada la justificació tècnica i
econòmica davant del servei responsable de fer les tasques de verificació i revisió i aquesta
justificació haurà estat considerada adequada i suficient.
Clàusula 10ª. Criteris de valoració
Els criteris de valoració que serviran de base estan elaborats d’acord a l’article 145 i següents
de la Llei 9/2017 de Llei de contractes del sector públic (LCSP).
Les ofertes presentades es valoraran amb un màxim de 100 punts, desglossats tal i com es
detalla a continuació:
1. Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor:

Fins a 45 punts

Proposta de servei presentada:

RECORDATORI: No es pot indicar el número exacte de cultius, ni d’entrevistes que es
planteja realitzar dins de la Proposta de serveis que s’inclourà en el sobre B (valorat en
criteris de judici de valor), ja que el número de cultius i d’entrevistes seran valorats a través
dels criteris automàtics i s’inclouran en el sobre C. La documentació que contenen els sobres A
i B no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre C.
L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió automàtica de la licitació.
El barem de la puntuació serà el següent:
1.1. Adequació i nivell qualitatiu de la proposta de servei presentada per a l’execució de
l’acció “Estudi d’anàlisi de mercat d’alternatives productives per a la diversificació de
cultius del sector de la fruita dolça a la Ribera d’Ebre” (0 a 30 punts).
1.2. Grau d’implicació del sector privat en el desenvolupament de l’acció (0 a 5 punts). La
proposta de servei haurà d’incloure el detall de la metodologia i/o eines que han d’afavorir
a la implicació dels agents privats.
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No es tindran en compte els continguts de la proposta que es limitin a qüestions generals i/o
introductòries, o bé que consisteixin en la repetició de la informació continguda en el plec de
clàusules tècniques.





Sense implicació (0 punts). Quan no es detalli cap metodologia/ eina ni es prevegi
quins són els susceptibles participants.
Amb implicació indirecta (2 punts). Quan es detalli la metodologia/ eines que
permetin la implicació dels agents privats.
Amb implicació directa (5 punts). Quan es detalli la metodologia/ eines que permetin
la implicació dels agents privats i es detallin els susceptibles participants i s’argumenti
adequadament les possibilitats de participació activa de com a mínim 10 agents privats
per a: cadascun dels subsectors estratègics (fruita dolça, oli i vi).

1.3. Grau d’implicació del sector públic en el desenvolupament de l’acció (0 a 5 punts). La
proposta del servei haurà d’incloure el detall de la metodologia i/o eines que han
d’afavorir a la implicació dels agents públics.




Sense implicació (0 punts). Quan no es detalli cap metodologia/ eina ni es prevegi
quins són els susceptibles participants.
Amb implicació indirecta (2 punts). Quan es detalli la metodologia/ eines que
permetin la implicació dels agents públics.
Amb implicació directa (5 punts). Quan es detalli la metodologia/ eines que permetin
la implicació dels agents públics i es detallin els susceptibles participants i
s’argumenti adequadament les possibilitats de participació activa de com a mínim 2
agents públics.

1.4. Millores de la proposta de servei (fins a 5 punts):
Es tindran en compte aquells aspectes que millorin l’objecte del contracte donant un valor
afegit a l’acció, i que hauran d’aparèixer en un apartat específic de la proposta de servei amb el
nom de “Millores proposades” al final de la part general de la proposta tècnica.

- Millora proposada que no es consideri com a tal: 0 punts
- Millora proposada que es consideri de baix interès: 1 punts per proposta (màx. 2 propostes)
- Millora proposada que es consideri d’interès mig: 1,5 punts per proposta (màx. 2 propostes)
- Millora proposada que es consideri d’alt interès: 2,5 punts per proposta (màx. 2 propostes)
En primer lloc es prioritzaran les propostes de millores que es considerin d’alt interès per
davant de la resta, en segon lloc les millores que es considerin d’interès mig i en tercer lloc les
de baix interès. Les millores de la proposta de servei es valoraran sobre un màxim de 5 punts.
S’entendran com a propostes d’alt interès totes aquelles que afectin directament en l’assoliment
dels resultats, bé incrementant-los o millorant els esperats inicialment.
S’entendran com a propostes d’interès mig aquelles que complementin les activitats previstes
inicialment durant el desenvolupament de l’acció i que permetin una millor valoració per part
dels agents públics i privats implicats.
S’entendran com a propostes d’interès baix aquelles que no impactin directament ni en les
activitats desenvolupades ni en els resultats a assolir però que afavoreixin a millorar algun
aspecte concret de l’acció, prèviament identificat.
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El barem de la puntuació serà el següent:

2. Criteris d’adjudicació que depenen d’un criteri automàtic

Fins a 55 punts

2.1. Nombre de cultius escollits com a potencials alternatives productives (amb diferents
possibles varietats de cadascun d’ells i diferents tipus de producció) que es proposa
realitzar l’anàlisi de l’evolució productiva i de consum.





Anàlisi de mínim 6 cultius (3 punts).
Anàlisi de mínim 8 cultius (7 punts).
Anàlisi de mínim 10 cultius (10 punts).
Anàlisi de més de 10 cultius (15 punts).

2.2. Nombre d’entrevistes a possibles compradors dels cultius substitutius de la distribució
nacional i europea que es proposa realitzar.





Realització de mínim 4 entrevistes (0 punts).
Realització de mínim 8 entrevistes (5 punts).
Realització de mínim 12 entrevistes (10 punts).
Realització de més de 12 entrevistes (15 punts).

2.3. Acreditació de la qualificació i experiència del personal adscrit al contracte (fins a 25
punts):
Es tindran en compte l’experiència professional dels tècnics que executaran el contracte.

a) Experiència dels tècnics adscrits al contracte en la realització d’un estudi d’anàlisi de mercat
de cultius, concretament varietats de fruita, varietats d’hortalisses, plantes aromàtiques, plantes
medicinals o cultius substitutius del plàstic, a nivell nacional i/o internacional durant els darrers
5 anys (Detall del material realitzat durant aquest període i quantificació dels mateixos).
b) Experiència dels tècnics adscrits al contracte en la realització d’un estudi d’anàlisi de mercat
de cultius a nivell nacional i/o internacional durant els darrers 5 anys (Detall del material
realitzat durant aquest període i quantificació dels mateixos).
El barem de la puntuació serà el següent:
Apartat a) Màxim 10 punts (5 punts per cada estudi d’anàlisi de mercat de cultius a nivell
nacional i internacional).
Apartat b) Màxim 15 punts (5 punts per cada estudi d’anàlisi de mercat de cultius a nivell
nacional i internacional).
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Sistema d’acreditació: documentació acreditativa (certificats, contractes o documents d’anàloga
naturalesa)

3. Puntuació final de la plica:
Consistirà en la suma de les puntuacions definides als apartats 1 i 2 de la present clàusula, amb
un màxim de 100 punts.
La plica amb una puntuació final més elevada serà l’escollida i es proposarà a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del present contracte.
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