Expedient:

8100170005-2020-0000589

Òrgan competent:

Presidència

DECRET
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Proposta de contractació

Fets
1. La unitat de promoció econòmica ha presentat l’informe justificatiu de
contractació en què es posa de manifest la conveniència de contractar una
consultoria (CPV..79315000-5 ) per tal de donar cobertura a les necessitats de l’
elaboració d’un Pla de reactivació socioeconòmica COVID-19 de la comarca de
l'Alt Camp.
2. L’expedient de contractació s’ha tramitat mitjançat procediment de contracte
menor, atenent el seu valor estimat, 11.500,00 €, la seva durada màxima, 6
mesos, així com el caràcter imprevist i puntual de la necessitat que el motiva.
3. Consta a l’expedient informe signat pel president del Consell Comarcal en
data 20 d’octubre, en compliment de l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), en relació a:
La necessitat a satisfer amb aquest contracte que s’integra dins les
competències comarcals, sense que tingui caràcter periòdic i/o previsible.
La idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte per satisfer les
necessitats.
El no fraccionament de l’objecte del contracte.
Conforme és una prestació puntual i no habitual, amb una durada igual o
inferior a 12 mesos, a partir de la data d’inici de la prestació objecte del
contracte i no és complementari ni es troba relacionat amb un altre
contracte principal adjudicat pel Consell Comarcal de l’Alt Camp que
tingues una durada superior a 12 mesos
El CPV
Identificació del responsable del contracte.
La justificació que la unitat proposant no compta amb els mitjans tècnics i
humans necessaris per a realitzar el treball objecte del present contracte .
Especificacions tècniques de la prestació (que s’adjunten com a annex)
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3. L'actuació que es pretén contractar és adequada a la finalitat perseguida.
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5. S’han sol·licitat ofertes a cinc operadores econòmics amb suficient capacitat
tècnica mitjançant l’eina tramitació telemàtica disponible en el perfil del
contractant. Les ofertes rebudes en temps i forma que consten a l’expedient
són les que es relacionen a continuació, per ordre temporal de presentació:
Licitador

NIF persona
/juridica

física Núm. pressupost/ identificació Pressupost
oferta
inclòs)

(IVA

no PIME
/NO

NOTUS

G65990194

2020-004080

10.250,00 €

si

D’ALEPH

A63141170

2020-004086

10.350,00 €

si

RAIELS
SCCL

F25794603

2020-004101

10.469,78 €

si

SI

L’empresa U-Trans i l’empresa Ygroup no ha presentat la seva oferta ni ha
comunicat per escrit la seva intenció de no fer-ho.
6. Atenent el document d’especificacions tècniques, el contracte s’adjudicarà a l’
empresa que hagi ofertat el preu més baix. L’ordre de classificació de les
ofertes atenent al criteri esmentat, per ordre de prioritat, és el següent:

Licitador

NIF

Pressupost (s/IVA)

NOTUS

G65990194

10.250,00 €

D’ALEPH

A63141170

10.350,00 €

RAIELS SCCL

F25794603

10.469,78 €

Conseqüentment, l’empresa NOTUS, ha presentat l’oferta més econòmica, per
un import de 10.250,00 € que aplicat l’IVA del 21 % per import de 2.152,5
euros, en resulta un import total de 12.402,5 euros.

Aplicació de mesures mediambientals, socials o laborals: _ SÍ _ NO
En cas afirmatiu indicar la mesura:
Empresa/es d’inserció social/ Centre Especial d’Ocupació _ SÍ _ NO
En cas afirmatiu indicar tipus d’empresa
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7. La prestació objecte del contracte dona una resposta adequada a les
necessitats d’aquest Consell Comarcal atenent a les seves finalitats d’interès
públic i l’exercici de les competències que té atribuïdes, essent el preu del
contracte adequat als preus de mercat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C590EE6D8165457CAFAFD9A12A6DE9AD i data d'emissió 03/11/2020 a les 10:18:19

8. Existeix consignació pressupostària suficient en l’aplicació pressupostària
2020 / 1 / 2414 / 2279900 / 01 de l’estat de despeses del pressupost general de
la corporació del present exercici, tal i com s’acredita amb la retenció de crèdit
de data 21 d’octubre expedida per la Intervenció de la corporació.

Fonaments de dret
1. L’òrgan competent per a l’adopció d’aquesta resolució és la Presidència, d’
acord amb les competències que li atorga la disposició addicional segona de la
Llei 9/2017, 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en
endavant, LCSP).
2. El valor estimat del contracte és de 11.500,00 €, inferior a 15.000,00 € (IVA
exclòs) i la seva durada no excedeix d’un any, per tant, aquest contracte pot
enquadrar-se en els supòsits de l’art. 118 de la LCSP que defineix el contracte
menor a partir de la seva quantia.
3. La prestació objecte del contracte dona una resposta adequada a les
necessitats d’aquest Consell Comarcal atenent a les seves finalitats d’interès
públic i l’exercici de les competències que té atribuïdes, essent el preu del
contracte adequat als preus de mercat
4. S’ha donat compliment als requisits fixats a l’art. 118 de la LCSP i a les
bases d’execució del pressupost, que estableix el procediment a seguir per a la
tramitació dels contractes menors en aquesta corporació.
5. A l’expedient hi consten els informes motivant la necessitat del contracte i la
justificació que no s’ha alterat l’objecte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació i que el contractes no ha subscrit més contracte
menors que individuals o conjuntament superin la xifra de 15.000 euros en el
present exercici.

Transcripció del decret número 2020-0000521 de l'ens Consell Comarcal de l'Alt Camp signat per: Mateu Montserrat Miquel - DNI *** (SIG) en data:
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
29/10/2020
GEstio Automatitzada Secretaria el dia 29/10/2020 a les 14:31:28

6. L’objecte del contracte no s’ha alterat per evitar l’aplicació de les regles
generals de la contractació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C590EE6D8165457CAFAFD9A12A6DE9AD i data d'emissió 03/11/2020 a les 10:18:19

7. La persona natural o jurídica que es proposa contractar ha presentat
declaració responsable conforme té capacitat d’obrar i, si escau, disposa de
habilitació professional, necessària per a dur a terme els treballs i no es troba
incursa en prohibició de contractar d’acord amb l’art. 131.3 de la LCSP.
8. Mitjançant aquest contracte no s’està instrumentant la contractació de
personal per atendre a les funcions pròpies d’aquest Consell Comarcal. Les
prestacions que conformen l’objecte del contracte no es poden atendre els amb
mitjans propis per resultar insuficients o bé per mancar d’aquests.
9. De conformitat amb l'article 198 LCSP, l'abonament de la prestació
realitzada es realitzarà d'acord amb el preu convingut. El pagament es
realitzarà en finalitzar la prestació, prèvia presentació del Pla de reactivació
socioeconòmica COVID-19 de la comarca de l'Alt Camp de conformitat amb les
prescripcions tècniques.
10. De conformitat amb l'article 198 LCSP, l'abonament de la prestació
realitzada es realitzarà d'acord amb el preu convingut.
Als efectes de facturació electrònica de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’
impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del
sector públic els codis DIR que han de figurar en la factura són els següents:
OFICINA COMPTABLE

ÒRGAN GESTOR

UNITAT TRAMITADORA

CODI DIR3

DENOMINACIÓ

CODI DIR3

DENOMINACIÓ

CODI DIR3

DENOMINACIÓ

L-06090006

Intervenció

L-06090006

Presidència

L-06090006

Secretaria

En conseqüència, RESOLC:
Primer. DONAR CONFORMITAT a la necessitat que motiva el contracte que
consta a l’informe emès per la tècnica d’Àrea, la Sra. Núria París en data 20 d’
octubre de 2020.
Segon. ADJUDICAR a l’empresa que seguidament es relaciona el contracte
menor del servei “.Elaboració del Pla de reactivació econòmica COVID-19 de la
comarca de l’Alt Camp” pel preu que s’indica
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EMPRESA

NOTUS

CIF / NIF

G65990194

Adreça fiscal

notus@notus-asr.org

Carrer Junqueres, 16 ,9 A

Objecte contracte
CPV

Adreça-e

CP/Localitat

Barcelona

Elaboració del Pla de reactivació econòmica COVID-19 de la comarca de l’Alt Camp”

79315000-5

PIME

SI

Dades de l’oferta:
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Referència núm.

2020-004080

Data

26/10/2020

Import Base imposable

10.250,00 €

IVA 21%

2.152,50 €

Import total

12.402,50 €

Tercer. LES CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’EXECUCIÓ del contracte
fixades en el document tècnic/pressupost presentat i les que s’especifiquen a
continuació tindran caràcter contractual
El termini de lliurament finalitzat el 30 de maig de 2021.
Quart. APROVAR I DISPOSAR la despesa per import màxim de 12.402,50 €, a
favor de l’empresa NOTUS amb NIF G65990194 per fer front al contracte
menor per a l’execució del Elaboració del Pla de reactivació econòmica COVID19 de la comarca de l’Alt Camp” (exp. Núm. AC-2020-586), amb càrrec a l’
aplicació pressupostària 2020 / 1 / 2414 / 2279900 / 01 de l’estat de despeses
del pressupost general del Consell Comarcal de l’Alt Camp.
Pressupost

2020

Aplicació pressupostària núm.
Denominació

2020 / 1 / 2414 / 2279900 / 01

Núm. operació comptable

: 2020006433

Serveis d’investigació social

Cinquè. La FACTURA es presentarà per mitjans electrònics a través del
sistema e-Fact i haurà de contenir les dades i requisits establerts en el RD 1619
/2012, de 30 de novembre, que aprova el Reglament que regula les obligacions
de facturació i han de reflectir els següents codis DIR3:
OFICINA COMPTABLE

ÒRGAN GESTOR

UNITAT TRAMITADORA

CODI DIR3

DENOMINACIÓ

CODI DIR3

DENOMINACIÓ

CODI DIR3

DENOMINACIÓ

L-06090006

Intervenció

L-06090006

Presidència

L-06090006

Secretaria
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Sisè. NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han presentat
pressupost.
Setè. COMUNICAR aquesta resolució al responsable del contracte.
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Vuitè. COMPLIR amb els requisits de publicitat de la informació relativa als
contractes menors que preveu la legislació en matèria de contractes i
transparència, i de remissió d’informació a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya i al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.
Novè. ADVERTIR a l’adjudicatari que la recepció de la notificació del present
acord implica l’acceptació de l’adjudicació té efectes de formalització del
contracte i determina l’inici del còmput del termini d’execució.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

El president
Mateu Montserrat Miquel

Transcripció del decret número 2020-0000521 de l'ens Consell Comarcal de l'Alt Camp signat per: Mateu Montserrat Miquel - DNI *** (SIG) en data:
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
29/10/2020
GEstio Automatitzada Secretaria el dia 29/10/2020 a les 14:31:28

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CONTRACTE:
SERVEI
D’ELABORACIÓ
DEL
PLA
DE
SOCIOECONÒMICA COVID-19 DE LA COMARCA DE L’ALT CAMP

REACTIVACIÓ

CAPÍTOL 1 PRESTACIÓ DEL CONTRACTISTA
Clàusula 1. Entitat organitzadora.

Aquest
document
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autèntica
document electrònic
original custodiat
per Comarcal
Consell Comarcal
l'AltPodeu
Camp. verificar
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a
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de l'Ens amb
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i data d'emissió
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El Consell Comarcal de l’Alt Camp (d’ara endavant CCAC), com administració que dóna
suport als municipis de la comarca, vol fer més propers els serveis que pot oferir i
beneficiar a la ciutadania.
L’àmbit territorial d’actuació la formen 23 municipis, incloent-hi la seva capital, Valls, que
concentra més de la meitat dels habitants de la comarca. Els municipis que la componen
són: Aiguamúrcia, Alcover, Alió, Bràfim, Cabra del Camp, Figuerola del Camp, la Masó, La
Riba, Montferri, Mont-ral, Nulles, Puigpelat, Querol, Rodonyà, Vallmoll, Vilabella, Vilarodona, el Milà, el Pla de Santa Maria, el Pont d’Armentera, el Rourell, els Garidells, Valls i
l’EMD Picamoixons.
El Pla d'Actuació Comarcal 2020-2023 del Consell Comarcal de l’ Alt Camp proposa les
actuacions en l’ àmbit de desenvolupament local que vol portar a terme l’ens com són el
d’afavorir l’establiment de projectes integrals d’orientació, formació i inserció laboral per
a diferents col·lectius, la participació directe en accions de promoció del territori i
promocionar i impulsar iniciatives europees pel desenvolupament de la comarca
Aquestes actuacions s’han vist afectades per la situació derivada de laCOVID-19 i des del
Consell Comarcal de l’Alt Camp es vol promoure un marc d’actuació conjunt per pal·liar
els efectes de la pandèmia i desenvolupar mesures per fer front a les necessitats
emergents
Amb aquestes prescripcions tècniques es volen definir els principals eixos a seguir per
l’elaboració del Pla de reactivació social i econòmica comarcal, i donar resposta a les
necessitats socials i econòmiques de la comarca.
Clàusula 2 Objecte del contracte.
L’objecte és la contractació dels serveis de consultoria i assistència per a la realització
d’un pla de reactivació socioeconòmica COVID-19 de la comarca de l’Alt Camp.
El pla de reactivació socioeconòmica COVID-19 es configura com l’instrument de
planificació que ha de permetre, des de l'àmbit local i de manera concertada amb les
entitats del territori, identificar les actuacions necessàries i urgents per contenir l'impacte
socioeconòmic a conseqüència de les mesures preventives i de contenció derivades de la
situació de la COVID-19 i per millorar la situació d'ocupabilitat de les persones, així com
la reactivació de les empreses en la seva activitat productiva.
El Pla de Reactivació socioeconòmica ha de contenir com a mínim els següents
continguts.
a) Diagnosi de la situació socioeconòmica al territori objecte d'actuació, fomentant la
participació dels agents i actors del territori
b) Objectiu central del Pla i línies estratègiques.
c) Programes i projectes a implementar.
d) Identificació dels actors que han participat en la seva elaboració
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El procés i les tasques que el contractista ha de realitzar estan estructurades en diferents
fases diferenciades per l’elaboració d’un Pla de Reactivació Socioeconòmica de la comarca
de l’Alt Camp:

1. Fase d’anàlisi diagnòstica .

Aquest
document
una còpia
autèntica
document electrònic
original custodiat
per Comarcal
Consell Comarcal
l'AltPodeu
Camp. verificar
Podeu verificar
la autenticitat
seva autenticitat
a
Aquest document
és una
còpia és
autèntica
del
documentdel
electrònic
original custodiat
per Consell
de l'AltdeCamp.
la seva
a
través
servei de
de la Seu Electrònica
de el
l'Ens
el CVE 18DB89474B97491FB666582780CD9CF4
i data d'emissió
28/10/2020
les 13:43:07
través del servei
de del
validació
de validació
la Seu Electrònica
de l'Ens amb
CVE amb
C590EE6D8165457CAFAFD9A12A6DE9AD
i data d'emissió
03/11/2020
a les a10:18:19

Les primeres accions van encaminades a l’anàlisi de la situació de la comarca:
situació actual, tenint en compte diversos aspectes com les mesures de
millora, anàlisi de l’ocupabilitat, tendències de mercat, perfils professionals,
anàlisi de l’ocupació post Covid-19, anàlisi de la situació emocional i social de
les persones, entre d’altres.
Per poder dur a terme aquesta fase s’haurà de fomentar la participació dels
diferents agents socioeconòmics del territori mitjançant reunions o trobades.
Desenvolupar diferents instruments metodològics adequats per assolir la
interrelació dels diferents agents socioeconòmics, ciutadania i actors rellevants
de la comarca, establir un calendari.
Els continguts que haurà de tenir l’anàlisi i la diagnosi són els següents:
a) Demografia.
b) Mercat laboral:
a) Descripció de l’estructura del mercat de treball amb indicació de la
població ocupada i desocupada segons sexe, edat, nivell d’estudis i
especialitats formatives.
b) Identificació de les necessitats d’orientació i formació per a l’ocupació.
c) Anàlisi de la situació post Covid-19.
c) Teixit empresarial:
a) Sectors i subsectors econòmics presents al territori.
b) Tipologia i anàlisi de l’ocupació generada en els darrers cinc anys.
c) Perfils professionals més demandats.
d) Identificació dels actors que intervenen en l’àmbit del desenvolupament
al territori.
d) Estat de la qüestió sobre l’impacte social de la pandèmia de la Covid-19 pe
detectar les noves necessitats socials.

2. Fase de disseny.
Redacció del Pla de Reactivació socioeconòmica. Una vegada determinada la
situació de què partim, hem d’establir on volem arribar i de quina manera ho
farem. Aquestes qüestions es responen mitjançant la concreció del Pla:
a) eixos estratègics,
b) objectius
c) línies d’actuació
d) Definició de programes i concreció dels projectes.
3. Fase d’avaluació i elaboració de conclusions
Redacció de les conclusions del treball elaborat, amb la identificació dels perfils
de les persones o col·lectius en situació de risc i les necessitats que s’han de
pal·liar.
L’avaluació seguirà els criteris d’adequació del projecte, eficàcia, eficiència,
equitat, impacte en tremes econòmics i d’ocupació, sostenibilitat, igualtat de
gènere, i igualtat d’oportunitats .
Els objectius que s’han d’assolir són:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C NURIA PARIS FORTUNY el dia 21/10/2020 a les 11:58:21, Robert Figueras Roca - DNI ** (SIG) el dia 21/10/2020 a les 11:59:08
i Mateu Montserrat Miquel - DNI ** (SIG) el dia 21/10/2020 a les 15:29:08

Transcripció del decret número 2020-0000521 de l'ens Consell Comarcal de l'Alt Camp signat per: Mateu Montserrat Miquel - DNI *** (SIG) en data:
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
29/10/2020
GEstio Automatitzada Secretaria el dia 29/10/2020 a les 14:31:28







Garantir la dotació de serveis adreçats als habitants a fi de millorar-ne la qualitat
de vida i contribuir al desenvolupament local.
Potenciar el paper de l’Alt Camp en la vertebració del Camp de Tarragona, en
aquesta posició natural al rerefons del camp.
Millorar la vertebració social tenint en consideració als col·lectius més sensibles i
vulnerables, i impulsant des de l’àmbit competencial polítiques orientades a
reforçar-la.
Fomentar el sentiment i la identitat comarcals a partir de la revalorització dels
seus actius.
Desenvolupar les mesures establertes per la Generalitat en l’àmbit local,
adaptant-les a la realitat comarcal, i promovent el dinamisme a través de
projectes propis.

Clàusula 3. Prestacions del servei.
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Amb caràcter general, els serveis que ha de prestar el contractista són els següents:









Assessorar i resoldre dubtes.
Actuar com interlocutor amb els responsables del Consell Comarcal i els
ajuntaments i agents participants en el projecte, sobre la seva execució.
Coordinar i intermediar els diferents serveis tècnics implicats.
Elaborar i aplicar la planificació estratègica del projecte en el desplegament de les
diferents operacions i les actuacions.
Controlar i assegurar que el projecte compleixi les seves fites i objectius.
Assistir a les reunions de seguiment del projecte.
Realitzar tasques de coordinació dels diferents agents implicats en l’execució del
projecte (ajuntaments, agents de dinamització territorial, etc.).
Donar publicitat del finançament mitjançant subvenció per part del Servei
d’Ocupació de Catalunya en el marc dels ajuts previstos al Capítol II del Decret llei
16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de
transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la
COVID-19 en totes les actuacions que es realitzin.

La realització d’aquests serveis atenen als següents requeriments
• L’adjudicatari haurà de complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, pel que haurà de prendre
les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades
personals, de les dades professionals i de les derivades del servei. Es requerirà que un
cop prestat el servei, l’empresa adjudicatària ha de destruir les dades personals i les
dades relacionades amb l’activitat objecte del servei.
2. Resultats esperats:
Donat que l’elaboració del Pla de reactivació socioeconòmica és un procés de reflexió i de
presa de decisions on els resultats esperats són intangibles, l’objectiu del Pla és el
d’aconseguir:
a) L’establiment d’un model consensuat de reactivació socioeconòmica que incorpori una
visió estratègica de futur.
b) L’establiment de dinàmiques de treball i cooperació entre els agents participants.
c) El Pla d’acció amb la concreció de les activitats.
d) Les pautes de seguiment i d’avaluació del Pla.
Clàusula 4. . Pressupost base de licitació.
El pressupost és de 13.915,00 €, IVA inclòs
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El tipus de licitació comprèn la totalitat del contracte. En aquest sentit, els preus
consignats són indiscutibles, no admeten cap prova d’insuficiència i, amb caràcter
enunciatiu, porten implícites:
a. Les despeses generals i el benefici industrial.
b. L’import dels treballs accessoris o auxiliars.
c. La imposició fiscal derivada del contracte i de l’activitat del contractista en la seva
execució.
d. L’import de les càrregues laborals de tot tipus.
e. Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol·licitud i
obtenció de permisos i llicències necessàries per l’execució del contracte.
f. Els mitjans materials informàtics i telefònics.
g. Els desplaçaments i les dietes.
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Clàusula 5. Concepte pressupostari.
Aquest projecte es finançat pel Ministeri de Treball i Economia Social mitjançant la
Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals, amb càrrec als pressupostos
generals de l’Estat i són elegibles a través del Programa Operatiu de Catalunya 20142020, núm. CCI2014ES05SFOP007 del Fons Social Europeu, amb una taxa de
cofinançament del 50%. Aquest cofinançament resta supeditat a que l’Ordre de
distribució de fons de 2020 de l'esmentada Conferència permeti que les actuacions que
finança puguin rebre cofinançament del Fons Social Europeu a través dels programes
operatius regionals
CAPÍTOL II UBICACIÓ DEL SERVEI I ÀMBIT TERRITORIAL
Clàusula 6. Ubicació del servei i l’àmbit territorial.
L’objecte del contracte s’efectuarà dins de la comarca de l’Alt Camp (municipis:
Aiguamúrcia, Alcover, Alió, Bràfim, Cabra del Camp, Figuerola del Camp, Els Garidells, La
Masó, El Milà, Montferri, Mont-ral, Nulles, El Pla de Santa Maria, El Pont d’Armentera,
Puigpelat, Querol, La Riba, Rodonyà, El Rourell, Vallmoll, Valls, Vilabella i Vila-rodona).
La prestació del servei de disseny, elaboració i redacció del Pla de reactivació
socioeconòmica en els espais que es considerin més adients dins del territori sense
suposar cap cost addicional en concepte de desplaçament per al Consell Comarcal.
La prestació del servei es farà en format presencial sempre que la situació en la qual es
trobi la pandèmia derivada de la COVID-19 ho permeti i sempre seguint el protocol que
estigui vigent en aquell moment, així doncs, serà el Consell Comarcal que valorarà i
decidirà on es realitzen totes aquelles activitats presencials relacionades en l’execució
del treball.
CAPÍTOL III OBLIGACIONS DE LES PARTS
Clàusula 7 Obligacions del contractista.
1. El contractista ha de dur a terme les prestacions objecte d’aquest contracte amb
la deguda diligència i assumir les obligacions següents:

a) Executar les tasques previstes en aquest Plec, en les condicions i terminis
exigits i complint amb els criteris exigits de solvència professional i econòmica
b) Utilitzar el català com a llengua vehicular de les tasques incloses en el
contracte. Redactar correctament en llengua catalana i sense faltes
ortogràfiques i gramaticals els continguts de la documentació lliurada.
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c) Suport en la convocatòria de les reunions, tallers/jornades i de les
presentacions públiques que es derivin de cada fase d’execució.
d) Dinamitzar les reunions de treball i els tallers/jornades així com elaborar un
acta de totes les sessions celebrades
e) Donar respostes a les consultes, dubtes i demandes realitzades per part del
CCAC
f) Informar de qualsevol circumstància que pugui suposar una modificació del
treball.
g) Facturar l’activitat del servei. El servei es facturarà amb una única factura a la
finalització del servei. El CCAC abonarà al contractista l’import, prèvia
presentació de la factura descriptiva dels serveis prestats, detallats, sempre
que aquesta factura hagi estat conformada pel personal tècnic designat pel
CCAC per dur a terme el seguiment del servei contractat.
Es retornarà la factura que inclogui serveis no prestats, que l’import no s’ajusti
al preu del contracte o a les estipulacions d’aquesta clàusula, o que la forma o
el contingut no s’ajusti al que prevegi l’ordenament jurídic en cada moment.
h) Informar el CCAC de les possibles consultes i demandes que puguin rebre
directament dels representants polítics i del personal tècnic dels ajuntaments,
així com dels agents/actors implicats.
i) Totes aquelles que es derivin de les propostes de millora presentades pel
contractista en la proposta de licitació presentada.
j) Admetre qualsevol demanda del servei que el CCAC li comuniqui i que sigui
objecte del contracte.
k) Designar el correu electrònic que servirà com a mitjà en les comunicacions
amb el CCAC en un termini màxim de dos dies hàbils a partir de l’endemà de
la signatura del contracte.
l) Executar el contracte en el termini i lloc estipulat.
m) Complir amb els objectius i de procés definits en el Plec de prescripcions
tècniques.
n) Fer constar en totes les comunicacions i mesures d’informació i publicitat
adreçades a les persones participants, als destinataris potencials i al públic en
general el següent:
1. El Logotip del Consell Comarcal de l’Alt Camp
2. El logotip del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el senyal de la
Generalitat de Catalunya
3. El logotip del Ministerio de Trabajo y Economia Social i del Servicio Público
de Empleo Estatal
4. L’emblema de la Unió, una referència a la Unió Europea, una referència al
Fons Social Europeu i el lema “El Fons Social Europeu inverteix en el teu
futur
o) No vulnerar drets de propietat intel·lectual.
p) Totes les dades utilitzades, siguin quantitatives o qualitatives, per a la
realització dels treballs, s’hauran d’entregar en finalitzar el contracte en un
format accessible amb les eines ofimàtiques utilitzades pel CCAC. Els formats
han de ser en formats oberts i reutilitzables per a futurs estudis, anàlisi i
projectes del CCAC.
q) Tots els documents escrits generats s’hauran de disposar en suport digital
(.doc i/o .docx, .ppt i/o .pptx i pdf) i, en aquells que el CCAC ho estableixi, en
format paper.
r) Comunicar al CCAC les novetats, incidències o canvis normatius que puguin
afectar a l’operació.
s) Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores.
t) Assistir a les reunions de coordinació i seguiment en què sigui convocat, amb
els professionals de referència designats pel CCAC, amb la periodicitat que
s’estableixi.

2. L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les
disposicions sobre seguretat no comporta cap responsabilitat per al CCAC.
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3. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, o de les
instruccions o normes dictades pel CCAC, no eximeix el contractista de l’obligació
de complir-lo.
Clàusula 8. Deure de confidencialitat.
La persona adjudicatària haurà de guardar reserva respecte de les dades personals que
tingui accés en el desenvolupament de les seves tasques professionals.
En el cas d’extinció contractual, la persona adjudicatària està obligada a tornar al CCAC
les dades de caràcter personal, i també qualsevol suport o document en què consti
alguna dada objecte del tractament i a mantenir la mateixa reserva tot i deixar d’estar
vinculada al CCAC.
No es podran cedir a tercers les dades de caràcter personal o els arxius que les contenen.
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Clàusula 9. Propietat intel·lectual.
El contractista cedeix en exclusiva al CCAC els drets d’explotació sobre els treballs que en
resultin de l’execució de l’objecte d’aquest contracte i haurà de cedir també tota la
documentació generada.
Clàusula 10. Obligacions del CCAC.
Amb caràcter general seran obligacions del CCAC les següents:
a) Satisfer al contractista les prestacions econòmiques en la quantia i els terminis
convinguts sempre i quan s’hagin acomplert les tasques descrites en l’objecte
d’aquest plec. La persona tècnica responsable del CCAC serà la que validarà la
feina realitzada.
b) Fer el seguiment i avaluació periòdica del servei.
c) Cercar i facilitar els espais adequats per a la realització de les reunions,
presentacions i tallers/jornades que es derivin de cada fase d’execució.
d) Convocar les reunions de treball, presentacions i tallers/jornades que es derivin de
cada fase d’execució.
e) Consensuar amb el contractista els diferents grups de treball i les tasques que
s’hagin de dur a terme.
CAPÍTOL IV . EXECUCIÓ DEL SERVEI
Clàusula 11 Desenvolupament del servei.
a) El servei que ha de prestar el contractista ha de complir totes les normes
establertes en aquest Ple de prescripcions tècniques administratives
b )El contractista ha de prestar el servei amb la continuïtat convinguda. Les
tasques descrites en aquest Plec s’hauran de desenvolupar des del dia següent de
la formalització del contracte fins a l’entrega de la memòria final el dia 30 de maig
de 2021. Els contingut d’aquesta memòria estan detallats en el punt 1.2 d’aquest
document.
Clàusula 12 Documents a lliurar.
Al final del procés s’haurà de disposar dels següents documents:

a) Document d’anàlisi territorial corresponent a la fase 1 del procés. Que inclourà un
informe de la demografia, mercat laboral, teixit empresarial, i la situació social de
la comarca.
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b) Document d’objectius i estratègies de futur per la comarca.
c) Avaluació del servei amb una memòria final per avaluar l’activitat realitzada
També caldrà elaborar un informe individualitzat relatiu a les sessions de treball
tallers/jornades, amb les dades concretes recollides de cada sessió.
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La memòria final ha de recollir, com a mínim, la informació següent:
-Nombre de participants (llistat): identificació de les entitats locals, empreses i
altres entitats participants on hi consti la identificació de les persones que les han
representat.
-Descripció per fases de totes les activitats portades a terme. Aquelles activitats
públiques
(tallers/jornades
i/o
presentacions)
desenvolupades
s’haurà
d’especificar el seu programa, el lloc i la data de celebració i els participants.
- Resultats assolits.
- Principals dificultats presentades durant la prestació.
Tots els documents es disposaran en suport digital (.doc i/o .docx; i Pdf obert) i
s’entregaran en llapis de memòria i correu electrònic.
CAPÍTOL V. TASQUES DE COORDINACIÓ I AVALUACIÓ DEL SERVEI
Clàusula 13. Tasques de coordinació del servei.

1. Correspon al Consell Comarcal, la supervisió i direcció del treball, proposar les

2.

3.

modificacions convenients o proposar la suspensió d’aquestes si existís causa
suficientment motivada. Així mateix, s’establirà un canal de comunicació continu
entre el responsable tècnic del Consell Comarcal i el contractista.
S’ha de mantenir una reunió mensual (virtual o presencial) amb els tècnics del
Consell Comarcal informant-los de l’estat del treball. Aquesta reunió mensual
s’haurà de realitzar durant la primera quinzena de cada mes. Aquest termini
quedarà subjecte a la disponibilitat del tècnic de referència i amb un programa de
treball que s’aprovarà en el termini de tres setmanes des de la formalització del
contracte.
Durant l’execució de les tasques objecte del contracte, el contractista ha de, en
tot moment, facilitar al Consell Comarcal, la informació i documentació que aquest
sol·liciti per tal de tenir el coneixement total de les circumstàncies en que es
desenvolupen les tasques, així com dels problemes eventuals que puguin sorgir i
de les tecnologies, mètodes i eines utilitzades per resoldre’ls.

CAPITOL VI PRESENTACIÓ D’OFERTES
Els interessats hauran de presentar la seva sol·licitud per a participar en el termini de
tres dies hàbils des de l’enviament de l’oferta.
Valls a signatura electrònica
Núria París Fortuny
Tècnica

Robert Figueras
Conseller delegat Ocupació i empresa

Mateu Montserrat Miquel
President
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