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ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 3 DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ
Lloc: Oficines del CILMA, c/ Ciutadans, 11, Girona
Data: 21 de febrer de 2018
Hora: 11’00 hores
Contracte: Guia d’accions d’adaptació al canvi climàtic: definició i desenvolupament d’accions
concretes d’adaptació al canvi climàtic a incorporar als Plans d’acció local per a l’energia
sostenible i el clima (PAESC) de l’espai català transfronterer.

Comissió de Valoració:
President:. Sergi Mir i Miquel, President del CILMA
Vocals:
Marc Marí i Romeo, Secretari Tècnic del CILMA
Berta Noguer i Puigdemont, en representació de la Intervenció
Anna Pibernat i Reixach, tècnica del CILMA
Joan C. Bonet i Foix, que actua de secretari
El president declara oberta la sessió, convocada per a fer pública la valoració dels criteris
sotmesos a judici de valor (sobre B) i per a l’obertura del sobre C, relatiu a les ofertes
econòmiques. No assisteix a la sessió pública cap representant de les empreses licitadores.
El President cedeix la paraula a la Sra. Anna Pibernat, que exposa amb detall l’informe tècnic
elaborat pels serveis tècnics del CILMA sobre les proposicions presentades per les empreses
admeses, i comenta la metodologia i els criteris utilitzats per a atribuir la puntuació dels aspectes
subjectes a judici de valor (sobre B), que té una puntuació total de 45 punts, amb dos apartats
(proposta metodològica i contingut i format d’una fitxa model). La Comissió, un cop analitzat
l’informe tècnic, hi dóna la seva conformitat i aprova les puntuacions atorgades a cada licitador.
S’adjunta com a annex a la present acta l’informe tècnic complet. El resum de puntuacions és el
següent:
1) PROPOSTA METODOLÒGICA (10 pàg, puntuació: 25 punts)

SOBRE B (45 punts)

LICITADORS

ARDA Gestió i
Estudis Ambientals
ENVERS
ENVIRONMENTAL
ESTUDI RAMON
FOLCH I ASSOCIATS
GAIA Serveis
Ambientals SL

1.1 INVENTARI D'ACCIONS (10 punts)

a) Grau d’adequació de la proposta
metodològica, dels estudis,
Memòria d’extensió TOTAL documents i de les accions a
màxima de 15 pàgines inventariar proposades al marc
(coberta i portada a part) conceptual als objectius del
projecte i a l’escala de treball (5
punts)

b) Mètode i criteris per a una
discriminació eficient de les
accions inventariades i de les
accions proposades pel “Grup
d’experts” d’acord amb les
característiques del servei (5
punts)

1.2 CREACIÓ DEL "GRUP D'EXPERTS", REUNIONS I MÈTODE DE TREBALL (10 punts)
a) Proposta de la llista
d’administracions
supramunicipals i entitats que
han de constituir el “Grup
d’experts” (2 punts)

b) Metodologia per c) Programa de les
implicar i dinamitzar reunions del “Grup
un “Grup d’experts” d’experts” (2 punts)
de l’ECT (2 punts)

d) Disseny de la dinàmica
de les taules de treball ,
fòrums o formats
equivalents que proposi
el licitador (2 punts)

1.3 CRONOGRAMA (5 punts)
e) Grau de concreció,
a) Calendarització clara i
eficiència, i replicabilitat de realista de les actuacions a dur
la metodologia proposada a terme (5 punts)
SUBTOTAL (25
per a recollir, filtrar,
punts)
proposar, validar i concretar
les accions tipus (2 punts)

18

Sí

4

4

1

1

2

1

1

4

Sí

0

0

0

1

1

0

0

3

5

Sí

4

4

1

2

2

0,75

0,5

5

19,25

Sí

0

0

0

0

0

0

0

3

3

LAVOLA 1981, SA

Sí

4

4

1

1

2

1

1,5

4

18,5

TERREGADA SCCL

Sí

5

4,5

1,5

2

2

1

1

4

21
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2) FORMAT I CONTINGUT D'UNA FITXA MODEL (5 pàg, puntuació: 20 punts)
2.1 FITXA MODEL PER A CADA ACCIÓ TIPUS (20 punts)

LICITADORS

a) Descripció metodològica de com
s’obtindran o estimaran els
continguts dels diferents apartats
Proposta d’extensió
de la fitxa. Aquesta Metodologia
màxima de 5 pàgines
(coberta i portada a part) de càlcul dels apartats i continguts
de cada fitxa també serà un
document entregable (8 punts)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12571 FIMX0-W73YX-V36SU 915F4A36A8985293EC668BA36CDBC45A0228D6F9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de
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ARDA Gestió i
Estudis Ambientals
ENVERS
ENVIRONMENTAL
ESTUDI RAMON
FOLCH I ASSOCIATS
GAIA Serveis
Ambientals SL

b) Nivell de detall i concreció de c) Grau de claredat del
la informació a desenvolupar en contingut i disseny de la fitxa
el contingut de la fitxa model (7 (5 punts)
punts)

SUBTOTAL
(20 punts)

12

Sí

7

3

2

Sí

0

1

2

3

Sí

4

5

5

14

Sí

0

0

1

1

LAVOLA 1981, SA

Sí

7

6,5

4

17,5

TERREGADA SCCL

Sí

7

6,5

1

14,5

LICITADORS

ARDA Gestió i Estudis
Ambientals
ENVERS ENVIRONMENTAL
SERVICES SL
ESTUDI RAMON FOLCH I
ASSOCIATS SL
GAIA Serveis Ambientals
SL

PUNTUACIÓ
SUPERA LA
PUNTUACIÓ MÍNIMA
TOTAL
SOBRE B
DE 25 PUNTS?

30

Sí

8

No

33,25

Sí

4

No

LAVOLA 1981, SA

36

Sí

TERREGADA SCCL

35,5

Sí

A la vista dels anteriors resultats, i com sigui que les licitadores Envers Environmental i Gaia
Serveis Ambientals no arriben a la puntuació mínima de 25 punts que exigeix la clàusula 8.1 del
Plec de clàusules administratives, la Comissió declara que no passen a la fase següent de
valoració.
A continuació, es procedeix a l’obertura del sobre C de les empreses que continuen en el procés
de licitació, relatiu a les ofertes econòmiques, que es valoren de forma automàtica en base al
preu ofertat, fins a 55 punts, d’acord amb la fórmula oferta més baixa x màxima puntuació (55) /
oferta licitador. Atès que el Plec Tècnic preveu que el pressupost es presenti de forma
desglossada per les fases del projecte, però el Plec Administratiu no hi fa referència, i el model
d’oferta econòmica tampoc no ofereix la possibilitat del desglossament, la Comissió aclareix que
la presentació del desglossament no afecta a les puntuacions que s’atorguin, i que la manca de
presentació no representa motiu d’exclusió ni de menysteniment de l’oferta. Els preus ofertats i
l’aplicació de la fórmula de puntuació dóna el següent resultat:

SOBRE C (55 punts)
LICITADORS

ARDA Gestió i
Estudis Ambientals
ESTUDI RAMON
FOLCH I ASSOCIATS

PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE C

ANNEX 2 – Model Preu ofertat (sense
d'oferta econòmica
IVA)

Preu ofertat
(IVA inclòs)

ÉS UNA OFERTA
DESPROPORCIONADA?

VALORACIO = Oferta més baixa x
55/Oferta licitador

Sí

21.460,00 €

25.966,60 €

No

51,18

Sí

20.990,42 €

25.398,41 €

No

52,33

LAVOLA 1981, SA

Sí

19.970,00 €

24.163,70 €

No

55,00

TERREGADA SCCL

Sí

22.697,00 €

27.463,37 €

No

48,39
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La Comissió comprova que cap de les ofertes presentades té el caràcter de desproporcionada
segons els criteris que estableix l’article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes de
les administracions públiques, al qual es remet la clàusula 3 del Plec de clàusules
administratives.
L’aplicació dels anteriors criteris i la suma als criteris que depenen d’un judici de valor
anteriorment valorats dóna el resultat total següent:

PUNTUACIÓ FINAL
SOBRE B
(Subjecte a judici de valor)

SOBRE C
(Quantificable de forma automàtica)

PUNTUACIÓ FINAL

30,00

51,18

81,18

33,25

52,33

85,58

LAVOLA 1981, SA

36,00

55,00

91,00

TERREGADA SCCL

35,50

48,39

83,89
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LICITADORS

ARDA Gestió i
Estudis Ambientals
ESTUDI RAMON
FOLCH I ASSOCIATS

A la vista de l’anterior, la Comissió ACORDA:
Primer. Adjudicar el contracte “Guia d’accions d’adaptació al canvi climàtic: definició i
desenvolupament d’accions concretes d’adaptació al canvi climàtic a incorporar als Plans d’acció
local per a l’energia sostenible i el clima (PAESC) de l’espai català transfronterer” a l’empresa
LAVOLA 1981, SA, per un preu de 19.970,00 € + IVA, d’acord amb la proposició presentada i les
condicions establertes al Plec Tècnic i Plec de clàusules administratives que regeixen la licitació.
Segon. Citar l'adjudicatària perquè en el termini de quinze (15) dies naturals, següents a la
notificació d'aquest acord, constitueixi una fiança del 4% de l’import d’adjudicació, d’acord amb el
que preveu la clàusula 12 del Plec de clàusules administratives, i que concorri a la signatura del
corresponent contracte en el termini dels 30 dies següents a la notificació d'aquest acord.

I sense més assumptes per tractar, el President aixeca la reunió a les 12 hores i 40 minuts de la
data indicada al començament, i, com a secretari, n’estenc la present acta.

EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ,

Sergi Mir i Miquel
ELS VOCALS,

Marc Marí i Romeo

Anna Pibernat i Reixach

Berta Noguer i Puigdemont

EL SECRETARI,

Joan Carles Bonet i Foix

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
Acta: Acta Contractació Assistència tècnica guia d'accions
concretes d'adaptació al canvi climàtic

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- President de CILMA.Signat 23/02/2018 11:29
2.- Secreatari Tècnic de CILMA.Signat 23/02/2018 14:08
3.- Tècnic ECTAdapt de CILMA.Signat 26/02/2018 08:30
4.- Diputació de Girona - Tècnic Intervenció Adm. Gnral. de CILMA.Signat 27/02/2018 10:26
5.- Secretari delegat de CILMA.Signat 28/02/2018 09:15

Codi de verificació: FIMX0-W73YX-V36SU
Data d'emissió: 28 de febrer de 2018 a les 10:39:30
Pàgina 4 de 26

SIGNAT
28/02/2018 09:15

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Cilma, Any: 2016, Núm.
expedient: 120, Codi Classificació: T030300

Informe: Informe Contractació Informe
valoració sobres B

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació: WBBHQ-2IS46-N63AG
Data d'emissió: 21 de febrer de 2018 a les 14:34:44
Pàgina 1 de 23

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnic ECTAdapt de CILMA.Signat 21/02/2018 12:11
2.- Secreatari Tècnic de CILMA.Signat 21/02/2018 14:31

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

SIGNAT
21/02/2018 14:31

Date:20/02/2018
Dernière modification: AP

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12551 WBBHQ-2IS46-N63AG 0F054161590AE2BB79E290B93F9026041E13DD59) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12571 FIMX0-W73YX-V36SU 915F4A36A8985293EC668BA36CDBC45A0228D6F9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorCilma

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS SOBRES B PER LA LICITACIÓ:
GUIA D’ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC: DEFINICIÓ I
DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS CONCRETES D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
A INCORPORAR ALS PLANS D’ACCIÓ LOCAL PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL
CLIMA (PAESC) DE L’ESPAI CATALÀ TRANSFRONTERER
ARDA Gestió i Estudis Ambientals S.L.
1. PROPOSTA METODOLÓGICA
a) La proposta s’adequa al marc conceptual i als objectius del projecte,
però l’escala de treball transfrontera no es contempla en algunes fases
del projecte.
1.1. Inventari de les
accions d’adaptació
al canvi climàtic
existents a utilitzar
com a base.
Màxim 10 punts

Es proposa utilitzar 6 estudis de base que es consideren adequats i
que complementen els definits en el plec, tanmateix, les ofertes de
Terregada i la Vola presenten més estudis complementaris.
b) El licitador proposa uns criteris i mètode concret d’anàlisi multicriteri
(AMC) per a discriminar les accions proposades amb el grup d’experts,
en funció de si les accions proposades són: quantificables, tenen cost
de la inacció, tenen cobeneficis, són adequades, són viables, tenen
efectes de futur i permeten fer-ne el seguiment. No obstant, el licitador
no té en compte el criteri “mala adaptació” ni especifica com la valorarà
(que una acció d’adaptació pugui afectar negativament a la mitigació
incrementant l’emissió de gasos d’efecte hivernacle).
a) El licitador proposa la integració dels mateixos experts del Comitè
Tècnic de Seguiment (CTS). L’oferta del licitador té poca visió
transfronterera i manca d’equivalència dels agents proposats per
ambdós costats de la frontera. Alguns sectors vulnerables no hi són
representats, com: protecció civil i emergències, salut, litoral i sistemes
costaners, etc.

1.2. Creació del
“Grup d’experts”,
reunions i mètode
de treball.
Màxim 10 punts

4

4

1

b) Com a forma per implicar el grup d’experts el licitador proposa
l’escrit formal i el formulari en línia que es considera que pot no ser
suficient per a la implicació de tots els experts i el licitador no proposa
fer cap acció de reforç com trucades, mails, etc. ni donar la possibilitat
de delegar l’assistència.

1

c) El licitador proposa un programa de reunions del grup d’experts
basat en tres taules tècniques d’acord amb les fases de treball. El
licitador proposa tres jornades presencials segons cada fase de treball
amb el grup d’experts, coordinat per tres membres de l’equip adjudicant
amb les funcions de moderadora, facilitadora i relatora. El licitador
proposa fer actes o documents de retorn de les sessions i tractar tots
els sectors en cada taula tècnica. Es considera aquesta proposta molt
complerta.

2

d) El licitador proposa dinàmiques de treball que es consideren
innovadores i eficients per a obtenir els resultats esperats en les 3
sessions de les taules tècniques previstes: Science cafè, Fuzzy
cognitive map (FCM) i World cafè.

1

1
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No obstant l’oferta del licitador té poca visió transfronterera en tant que
no es considera la traducció simultània en les sessions ni en la forma
de comunicació escrita amb els participants francesos (mails,
documents intermitjos, etc.)
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e) La metodologia proposada pel licitador per validar les accions
(anàlisi multicriteri) i per desenvolupar els mètodes de càlcul (sessions
tècniques innovadores) és concreta, eficient i replicable.

1

L’oferta del licitador no assegura la visió transfronterera en el procés de
validació i desenvolupament de les accions.

1.3. Cronograma de
les tasques. Màxim
5 punts

a) El licitador aporta un calendari clar i realista de les tasques per
assolir el termini i l’objecte del contracte, amb indicació de les taules
tècniques proposades amb el grup d’experts i de les reunions de
seguiment amb l’entitat contractant. El licitador proposa la primera
entrega als 9 mesos, tal com es preveu en el plec tècnic. No obstant el
cronograma proposat no indica els mitjans propis implicats en cada
fase.
TOTAL (sobre 25 punts)

4

18

2. PROPOSTA DE FORMAT I CONTINGUT D’UNA FITXA MODEL DE LES “ACCIONS TIPUS”
a) El licitador proposa entregar les fitxes de les accions amb un full de
càlcul “excel” de forma que aquestes es generaran automàticament i
que facilitarà l’adopció i el càlcul de les accions a les administracions
locals cosa que es valora molt positivament.
El licitador proposa la representació gràfica dels indicadors i oferta una
forma d’obtenció d’indicadors a partir de la recopilació d’informació
territorial i de documents de base de l’OCCC i del SECAP Template de
la COMO, que es considera adequada.

7

El licitador concreta com obtindrà els continguts de cada camp de les
fitxes d’accions. Propostes que es valoren positivament.

2.1. Fitxa model per
a cada acció tipus
Màxim 20 punts

Els estudis de base i els criteris proposats pel licitador són tots de
l’àmbit de Catalunya, tot i que es fa referència a altra possible
documentació aplicable a l’ECT, la qual cosa es considera una debilitat
de la proposta. Per altra banda, la metodologia per a definir els
indicadors si que esmenta ambdós àmbits del territori de l’ECT.
b) El licitador especifica que s’aportaran valors quantitatius unitaris
(nombre d’unitats, preus de cost, indicadors, etc), i es posen exemples
dels continguts de cada apartat de la fitxa.
El licitador proposa un indicador de cost/benefici per a calcular l’apartat
de la fitxa anomenat “cost de no actuar” en base a estudis de
referència, tot i que no descriu aquest indicador.
La informació de l’oferta concreta poc i diu que allà on no s’arribi a
quantificar el licitador establirà una escala de valors (alt, mig, baix),
però no indica on no s’arribarà a quantificar, cosa que no es valora
positivament.

3

L’oferta no contempla la visió transfronterera en el nivell de detall i
concreció del camp de les fitxes ni en el mètode de càlcul.
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PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE B (ARDA Gestió i Estudis Ambientals S.L.): 30 punts
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1. PROPOSTA METODOLÓGICA
a) No es pot valorar la proposta metodològica atès que no s’aporta cap
proposta nova respecte als requeriments tècnics establerts en el plec. En
general en l’oferta es copia literalment el contingut del plec, es canvia els
temps verbals a futur “es farà, es definirà”, però no s’aporta la informació
que es requeria en el plec per poder valorar l’oferta.
Altrament, en l’oferta es desordenen les fases de treball establertes en el
plec i s’estableix que primer s’aprovarà una fitxa model amb el grup
d’experts (pàg. 10), i que després es desenvoluparà una llista d’accions,
cosa que no es demanava així en el plec i que no es considera viable.
En tant que no s’aporta oferta tècnica que vagi més enllà de la còpia no
desenvolupada del contingut establert ja en el plec, l’oferta metodològica
no és valorable atès que no aporta la informació requerida, tal com es
demostra a continuació:
- Pàg. 3 “l’estudi es basarà en l’evidència existent” no s’especifica quina
evidència.
- Pàg. 3 “recopilació d’opinions dels agents rellevants” i no s’especifica com
(metodologia) ni quins agents transfronterers en l’oferta.
1.1. Inventari de
les accions
d’adaptació al
canvi climàtic
existents a
utilitzar com a
base.
Màxim 10 punts

- Pàg. 3 “l’informe inicial desenvoluparà més la metodologia”. El plec
requeria que almenys algun tipus de metodologia es definís ja en l’oferta
per poder valorar-la.
- Pàg.4 “Es detallen en les seccions 13.1 – 13.5”. No s’aporten en l’oferta
aquestes seccions.

0

- Pàg. 5 “Es lliurarà un informe inicial... i una descripció detallada de les
tasques i eines de recollida de dades al costat d’un detallat pla de treball”.
L’objecte de la contractació no és obtenir un mètode de treball com a sinó
els resultats i documents entregables establerts en el plec. La proposta de
pla de treball i les eines de recollida de dades es requerien ja en l’oferta de
licitació (pla de treball i cronograma), i no són un entregable de la
contractació, d’acord amb els plecs, sinó l’objecte de valoració de les
ofertes licitadores.
- Pàg. 5 “Lliurament 1: Mètode i pla de treball detallats” aquests
entregables no es requerien en els plecs. El que es requeria és que en
l’oferta el licitador especifiqués ja un mètode i un pla de treball en l’oferta
que haurien estat els continguts subjectes a valoració. En la present oferta
no s’aporten.
- Pàg. 6 L’apartat 3.2.1 és una còpia literal dels requeriments del plec: és el
marc territorial, el marc conceptual i les competències municipals. El
licitador no aporta informació nova en relació amb la proposta metodològica
ni amb els requeriments establerts en el plec.
- Pàg. 10 “Disseny de la dinàmica de les taules de treball, fòrums o formats
equivalents que proposi el consultor per tal que el grup d’experts...”. Aquest
text és una còpia literal del plec de condicions i el licitador no concreta en
l’oferta cap proposta de disseny o dinàmica de dinamització, per tant no es
pot valorar.
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- Pàg. 12 Es diu “Posada en comú dels resultats obtinguts de les
dinàmiques participatives” però el licitador no especifica en l’oferta quines
dinàmiques participatives es duran a terme.
b) D’acord amb l’apartat anterior, el licitador no aporta cap criteri per a la
discriminació eficient de les accions inventariades ni les proposades pel
grup d’expert; es reprodueixen íntegrament els requeriments del plec tècnic
(taula 4, pàg. 10) els quals no són els criteris de discriminació que havia de
proposar el licitador sinó el marc de treball territorial (ECT) i conceptual del
projecte i de la contractació. És a dir, l’oferta del licitador reprodueix els
requeriments tècnics del plec i no proposa cap criteri de discriminació o
aquests no es consideren eficients (ja que no permeten per exemple
1
identificar una “mala adaptació” tal com es requeria en el plec).

0

A la pàg. 8 de l’oferta en l’apartat 3.2.3 “Recopilació i anàlisi d’informació”
el licitador no especifica cap mètode ni criteri de discriminació només es diu
que es farà una revisió de la literatura existent. Al no aportar criteris ni
mètode no es poden valorar aquests en l’oferta.
a) El licitador no proposa cap llista per al grup d’experts:
- Pàg. 4 “Es determinarà la configuració preliminar del grup d’experts...” és
una còpia literal del text del plec i en l’oferta no s’aporta cap proposta de
llista transfronterera d’experts per sectors que concreti el que es demana
en els plecs.
b) El licitador proposa la convocatòria dels participants mitjançant un mail i
trucades telefòniques però no n’assegura la seva implicació ni participació
(pàg. 12). Caldria sol·licitar com a mínim acceptació formal o delegació de
l’assistència.

1.2. Creació del
“Grup
d’experts”,
reunions i
mètode de
treball.
Màxim 10 punts

0

1

c) El licitador proposa dos tallers participatius amb la possibilitat d’un tercer
per a continuar treballant en les fitxes, sense concretar la durada.
El licitador aporta una mateixa estructura dels tallers participatius a cada
una de les dues sessions proposades en l’oferta que no es valora
favorablement pel fet que el licitador no ha fet l’exercici d’adequadar-les a
les diferents fases de treball.

1

A la pàg. 11 “Estructura dels tallers participatius” es diu “Presentació de la
metodologia de treball” i “Presentació bàsica dels objectius globals del
projecte i específics de cada taller participatiu” però el licitador no
especifica en l’oferta quina és aquesta metodologia, ni els participants ni el
funcionament dels tallers (tal com es requeria en els plecs).
d) El licitador no especifica cap dinàmica de les taules de treball, ni
innovadora ni eficient:
- Pàg. 10 “Disseny de la dinàmica de les taules de treball, fòrums o formats
equivalents que proposi el consultor per tal que el grup d’experts...”. El text
de l’oferta és una còpia literal del plec de condicions no desenvolupat. El
licitador no aporta en l’oferta cap proposta nova de dinamització del grup
d’experts que es pugui valorar.

0

1
La “mala adaptació” és aquella actuació que si bé és bona per l’adaptació (redueix la vulnerabillitat) té repercusions
negatives en realció amb els costos ambientals o amb l’emisió de GEH (mitigació). Per exemple les desalinitzadores
d’aigua. L’oferta no aporta cap criteri eficient de discriminació d’accions.
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e) L’oferta del licitador té el mateix grau de concreció que el plec de
condicions en tant que el reprodueix sense desenvolupar-lo, i en ocasions
literalment:
- Pàg. 5 “Segon, dissenyar una metodologia replicable i recopilar informació
en la qual identificar accions d’adaptació adaptables al context d’interès”. El
licitador diu que es dissenyarà una metodologia però no s’aporta cap
proposta que permeti valorar l’oferta ni especifica què és el “context
d’interès”.

0

L’oferta del licitador tampoc assegura la visió transfronterera en el procés
de validació i desenvolupament de les accions.

1.3.
Cronograma de
les tasques.
Màxim 5 punts

a) El cronograma proposat pel licitador preveu la primera reunió de
validació de l’inventari d’accions amb el grup d’experts pel sisè mes de
treball, atès que el licitador ha proposat un canvi d’ordre en les fases, que
no es considera adequat en relació amb l’objecte del contracte (primer cal
una discriminació inicial de les accions inventariades per part del grup
d’experts dins dels primers 3-4 mesos de contracte, per després poder
continuar els treballs de desenvolupar les fitxes d’accions a partir de les
validades). El cronograma proposat pel licitador no reflecteix els mitjans
propis a implicar. El cronograma proposat pel licitador no indica que la
primera entrega de la documentació es farà als 9 mesos, tal com es preveu
en el plec tècnic.
TOTAL (sobre 25 punts)

3

5

2. PROPOSTA DE FORMAT I CONTINGUT D’UNA FITXA MODEL DE LES “ACCIONS TIPUS”
a) El licitador no especifica cap metodologia ni indicació de com
obtindrà els continguts de la fitxa ni la metodologia de càlcul dels seus
camps o continguts:

2.1. Fitxa model per
a cada acció tipus
Màxim 20 punts

- Pàg. 7 “Es farà una proposta de fitxa ...”. El plec requeria que aquesta
proposta de contingut i disseny de la fitxa model s’aportés ja en l’oferta
per poder valorar-la. Per contra, en l’oferta es reprodueix la mateixa
fitxa model que el CILMA ja aportava en el plec de condicions i que ve
definida per al COMO. D’aquesta fitxa tampoc tampoc indica com es
calcularan o s’ompliran els seus camps, requeriment a presentar en
l’oferta per poder valorar-la. Altrament, en la còpia de la fitxa model
proposada en el plec de condicions s’ha obviat que el nom de l’acció
també ha de ser en anglès (per presentar a la COMO) a més de en
català i en francès.

0

- Pàg. 8 “... es cercaran consensos sobre l’adequació de la fitxa i la
necessitat o no d’incloure nous camps i informació rellevant”. La fitxa
model establerta en el plec de condicions recull els requeriments de la
COMO, per tant no està subjecte a modificacions importants per part
del grup d’experts ni del licitador. El que si es demanava al plec, i que
no es concreta a l’oferta del licitador, és com es calcularan o s’ompliran
els camps de la fitxa (el contingut), però en cap cas validar ni canviar el
seu format de forma substancial. El licitador no especifica com
s’obtindrà la informació per a omplir els continguts de la fitxa de cada
acció.
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b) El detall i concreció de la informació a desenvolupar en el contingut
de la fitxa model proposada pel licitador és baix, atès que l’únic camp
que s’especifica és el de prioritat:
- Pàg. 12 només per un dels camps de la fitxa “Prioritat” el licitador
concreta que s’assignaran prioritats a les accions, de forma arbitrària i
no quantitativa, en funció de la seva “importància/rellevància” i
“aplicabilitat real sobre el terreny” segons criteri del grup d’experts
atorgant un valor del 1 al 10, però no especifica en base a quins
criteris. En el plec es demanaven criteris quantitatius per a omplir els
camps de les fitxes que l’oferta no aporta.

1

- Pàg. 13 “La fitxa inclourà un annex metodològic amb una descripció
de com s’obtindran o estimaran els continguts dels diferents apartats de
la fitxa: els costos, els resultats, els indicadors de seguiment, etc.” la
proposta d’aquest contingut de la fitxa era justament el que es requeria
que el licitador aportés en l’oferta per a poder valorar-la d’acord amb el
plec administratiu. El licitador no ha aportat cap proposta en aquest
sentit, per la qual cosa no es pot valorar.
L’oferta no contempla la visió transfronterera en el nivell de detall i
concreció del camp de les fitxes ni en el mètode de càlcul.
c) El licitador no aporta cap disseny ni contingut de la fitxa diferent al
que es va publicar en els plecs:
- Pàg. 15 En el lliurament 5 es reprodueix el contingut dels plecs però
no s’aporta cap proposta de fitxa, ni cap evidència que demostri que
aquestes seran atractives i il·lustratives, tal com es demanava en els
plecs.
TOTAL (sobre 20 punts)

2

3

PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE B (ENVERS Environmental Services S.L.): 8 punts
D’acord amb el plec administratiu, clàusula 8, atès que l’oferta presentada no ha assolit
una puntuació mínima de 25 punts no pot ser considerada en les següents fases.
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1. PROPOSTA METODOLÓGICA
a) La proposta metodològica s’adequa als objectius del projecte. No
obstant, el licitador no aporta nous estudis de base a utilitzar per a
inventariar les accions d’adaptació. En aquest sentit no s’assegura
una escala de treball adequada ni es concreta la visió transfronterera.
1.1. Inventari de
les accions
d’adaptació al
canvi climàtic
existents a utilitzar
com a base.
Màxim 10 punts

4

b) La primera selecció de les accions existents es diu que es durà a
terme únicament a partir de l’experiència del licitador, però no s’indica
com es farà aquesta selecció inicial ni en base a quins criteris.
El licitador proposa un anàlisi multicriteri per a la discriminació de les
accions inventariades, però no té en compte el criteri “mala adaptació”
(que una acció d’adaptació pugui afectar negativament a la mitigació
incrementant l’emissió de gasos d’efecte hivernacle).

4

Els criteris considerats (avaluats de l’1 al 3) són: concreció, claretat,
possibilitat de quantificació, viabilitat econòmica social i ambiental,
competència municipal, que es consideren adequats.
El licitador proposa dur a terme la discriminació d’accions valorant-les
de l’1 al 3 a partir de la participació del grup d’experts online
mitjançant un Google Sheets, mètode que es considera adequat.
a) L’oferta del licitador es basa en la integració dels mateixos experts
del Comitè Tècnic de Seguiment (CTS) i es proposa una llista
d’integrants del grup d’experts transfronterera. No obstant el licitador
no proposa cap representant per als sectors: salut, litoral i planificació
urbanística (aquest últim definit com a sector prioritari en el plec
tècnic).

1.2. Creació del
“Grup d’experts”,
reunions i mètode
de treball.
Màxim 10 punts

b) El licitador proposa una metodologia per implicar i dinamitzar el
grup d’experts que es considera efectiva en relació amb l’objecte del
contracte: amb delegació de l’assistència per assegurar la participació
de totes les entitats implicades, amb un repositori de documentació
compartit online amb el grup d’experts a partir del qual aquests faran
una valoració multicriteri online, i amb la sol·licitud de confirmació
d’assistència i recordatoris via mail, amb un canal de consultes obert
(formulari online) i enviament als participants del document final i
reconeixement de la seva contribució al document.
c) El licitador proposa un programa de reunions del grup d’experts
basat en dues reunions presencials amb fòrum de participació o debat
durant dues jornades completes. Es proposa tractar tots els sectors
en cada jornada i no separar les jornades per temàtica o sector.
En la primera jornada es proposa fer una presentació del treball i
recollir les accions proposades, i en la segona es proposa validar les
accions i desenvolupar la metodologia de càlcul, d’acord amb els
plecs. Aquesta proposta es considera adequada i complerta.
d) El licitador proposa dinàmiques de treball eficients per a obtenir els
resultats esperats en les 2 jornades previstes: proposa organitzar els
treballs en diferents taules segons cada temàtica o sector i que els
experts hi vagin participant de forma rotativa (cada grup passarà per

1

2

2

0,75
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totes les taules de treball). El licitador proposa agrupar les accions per
zones climàtiques (interior, planta i muntanya) i demostra
coneixement del territori.
El licitador es compromet a recollir noves accions, indicadors i
possibles fonts de dades, i que al final de la jornada farà una síntesis
de la sessió i un debat obert.
També proposa un sistema de treball a distància online amb el grup
d’experts (videoconferència, formularis, etc.) que es valora
positivament.
En la segona jornada el licitador proposa validar les accions amb un
sistema de gomets però no concreta com s’ompliran els continguts,
sobretot els quantitatius, dels camps de la fitxa (resultats, indicadors i
costos) mitjançant la participació del grup d’experts amb el sistema de
gomets, sistema que es considera poc eficaç en relació amb l’objecte
del contracte.
El licitador no concreta com es desenvoluparà la dinamització de les
jornades però si el contingut d’aquestes.
En les taules de treball manca la temàtica de “litoral i sistemes
costaners” requerida en els plecs.
L’oferta del licitador té poca visió transfronterera en tant que no es
considera la traducció simultània en les sessions ni en la forma de
comunicació escrita amb els participants francesos (mails, documents
intermitjos, etc.)
e) La metodologia proposada pel licitador per a validar les accions
(anàlisi multicriteri) és concreta, eficient i replicable.
En canvi el mètode de validació de la metodologia de càlcul dels
camps de les fitxes mitjançant gomets, que proposa el licitador, no es
considera eficient per a validar o millorar càlculs (costos, indicadors,
resultats). A la pàg. 14 de l’oferta es defineix com es determinarà el
mètode de càlcul però no s’indica cap mètode participatiu per tal que
el grup d’experts desenvolupi la metodolgia de càlcul dels camps de
les fitxes.

0,5

L’oferta del licitador no assegura la visió transfronterera en el procés
de validació i desenvolupament del contingut de les accions.
1.3. Cronograma
de les tasques.
Màxim 5 punts

a) El licitador aporta un calendari clar i realista de les tasques per
assolir el termini i l’objecte del contracte, amb indicació de les
reunions amb els experts i amb els mitjans propis a implicar. La
primera entrega es fa als 9 mesos, tal com preveu el plec tècnic.
TOTAL (sobre 25 punts)

5

19,25

2. PROPOSTA DE FORMAT I CONTINGUT D’UNA FITXA MODEL DE LES “ACCIONS TIPUS”

2.1. Fitxa model per
a cada acció tipus
Màxim 20 punts

a) El licitador concreta una metodologia de com s’obtindran els
diferents apartats de la fitxa per a cada acció que es considera
adequada.
El licitador especifica que la “prioritat” es basarà en un anàlisi
cost/benefici però no s’indica com es farà aquest càlcul ni en base a
quins estudis o dades de referència.

4
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El mètode proposat pel licitador per a definir els costos (d’inversió,
d’operació i d’inacció) es considera adequat d’acord amb l’objecte del
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L’oferta del licitador indica que les fonts de les dades per a aquests
càlculs seran municipals, però no indica com s’obtindran aquests valors
en l’oferta atès que el grup d’experts no està integrat per ajuntaments ni
per tècnics municipals.
Pel que fa al camp “resultats esperats” el licitador indica que es basarà
en “la vulnerabilitat del municipi, en les seves necessitats i en la seva
capacitat d’actuació”, però no es concreta com s’obtindrà aquests
paràmetres en l’oferta.
L’oferta diu que les metodologies de càlcul de les accions seran
validades amb el grup d’experts però no s’especifica com i es considera
el mètode dels gomets poc adequat per a validar o modificar la
metodologia de càlcul, els càlculs i valors unitaris dels continguts de les
fitxes.
El licitador no contempla la visió transfronterera del costos, indicadors i
resultats, ni especifica concretament com s’obtindran aquests valors
(només indica que a partir de fonts municipals, les quals no formen part
del grup d’experts), ni com s’integraran els valors i dades del costat
francès de l’ECT, cosa que no s’adequa a l’objecte del contracte.
El licitador només contempla la visió transfronterera en el
desenvolupament de la Metodologia de càlcul en els indicadors
municipals, però no en els costos, ni en els estudis de base.
b) El nivell de detall i concreció dels camps de les fitxes proposat pel
licitador es considera massa genèric, en tant que s’aporten exemples
però no es concreten per exemple els resultats esperats i només es fa
una referència a definir-los en funció de la vulnerabilitat del municipi.
No obstant s’aporten exemples del contingut dels camps de les fitxes.

5

c) El licitador aporta una fitxa d’accions omplerta, amb un disseny i
contingut clars, amb gràfics i esquemes, i comprensible per a persones
no tècniques.

5

TOTAL (sobre 20 punts)

14

PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE B (ESTUDI RAMON FOLCH I ASSOCIATS, SL.): 33,25
punts
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1. PROPOSTA METODOLÓGICA
a) La proposta no s’adequa a l’objecte del contracte ni a l’escala de
treball. Els plecs requerien una guia d’accions concreta i una
metodologia de càlcul per a facilitar als ajuntaments de l’ECT per tal
que aquests se l’adaptessin a la seva realitat en el moment de redactar
els PAESC. Per contra, l’oferta presentada pel licitador és un resum
poc desenvolupat del que es requeria en els plecs. Altrament, el
licitador proposa la redacció d’un pla descriptiu amb anàlisi i diagnosi
de tot l’ECT, cosa que no es demanava als plecs, atès que això és
objecte d’una altra contractació que ha obert la DDGI (tal com també
s’especificava en els plecs).
El pla ofertat pel licitador és una anàlisi i diagnosi descriptiva que no és
l’objecte del contracte establert en els plecs (guia d’accions
d’adaptació), que no concreta accions i que és poc operatiu per als
ajuntaments a l’hora d’aplicar-lo al seu territori.
El licitador aporta un índex de continguts d’aquest pla descriptiu del
qual l’únic punt que és objecte de la contractació és el “10-Descripció
de les accions” i que el licitador no desenvolupa ni concreta. El licitador
no especifica en base a quins estudis o en base a quin metodologia
s’ompliran els camps de les fitxes.
1.1. Inventari de les
accions d’adaptació
al canvi climàtic
existents a utilitzar
com a base.
Màxim 10 punts

L’objecte del contracte era una guia d’accions concretes i
desenvolupades, i un mètode de càlcul per a omplir els camps de les
fitxes. L’oferta presentada pel licitador no s’hi adequa en tant que no
especifica com s’ompliran els camps de les fitxes (indicadors, resultats,
costos), ni com es duran a terme les reunions dels experts per a validar
les accions o proposar-ne de noves (es diu que “el format i mètode de
participació es consensuaran amb el CILMA” i no es desenvolupa), el
licitador tampoc contempla l’entrega d’una metodologia de càlcul per a
facilitar als ajuntaments, ni aporta cap proposta de llista d’experts
transfronterers a implicar en el desenvolupament de la guia d’accions
concretes.

0

El pla descriptiu (anàlisi i diagnosi) que proposa el licitador en l’oferta
no és concret, no especifica cap mètode per identificar, validar ni
desenvolupar les accions, ni el grup d’experts, coses que es requerien
en els plecs per a poder valorar-la. Altrament alguns dels punts
proposats d’aquest pla pel licitador són idèntics als dels PAESC
(apartats com un pla de sensibilització i comunicació, cronograma del
pla, seguiment del pla). L’objecte de la contractació era únicament el
pla d’acció del PAESC (guia d’accions transfrontarera), i no els altres
apartats.
L’oferta del licitador no és concreta, resumeix el mateix contingut dels
plecs sense desenvolupar-lo, no dóna resposta als requeriments del
plec (no es demanava cap pla descriptiu d’anàlisi i diagnosi del canvi
climàtic a l’ECT sinó una guia d’accions concretes), i no dóna resposta
al criteri de visió transfronterera.
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b) El licitador no especifica en l’oferta cap metodologia per a identificar
les accions d’adaptació a aplicar als municipis de l’ECT, ni els estudis
de base, ni els criteris de discriminació d’aquesta llista d’accions
preliminar ni com hi participarà el grup d’experts.
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SIGNAT
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a) El licitador no aporta cap proposta de llista transfronterera d’entitats
o experts que puguin integrar el “grup d’experts” i que pugui ser
valorada.

1.2. Creació del
“Grup d’experts”,
reunions i mètode
de treball.
Màxim 10 punts

0

b) El licitador no aporta cap metodologia per a implicar i dinamitzar el
grup d’experts per tal que aquests validin i desenvolupin les accions.

0

c) El licitador no especifica cap programa de reunions amb el grup
d’experts. Tampoc especifica el nombre de reunions o taules de treball
del grup d’experts ni com s’organitzaran aquestes.

0

d) El licitador no especifica la dinàmica de les taules de treball del grup
d’experts per a proposar, validar i desenvolupar les accions concretes i
les seves fitxes i camps quantitatius. El licitador no indica si es faran
actes ni com s’incorporaran els resultats de les sessions amb el grup
d’experts en els documents entregables.

0

L’oferta del licitador té poca visió transfronterera en tant que no es
considera la traducció simultània en les sessions ni en la forma de
comunicació escrita amb els participants francesos (mails, documents
intermitjos, etc.)
e) L’oferta del licitador no recull cap proposta pel desenvolupament del
grup d’experts, cap mètode de treball ni dinamització concreta amb
aquests per a validar i desenvolupar les accions (mètode de càlcul), ni
cap programa de reunions.
En la pàg. 3 de l’oferta es diu “El format i mètode de participació de les
sessions de treball es consensuaran amb els serveis tècnics del
CILMA”. Per tant no hi ha proposta en aquest sentit que es pugui
valorar.

1.3. Cronograma de
les tasques. Màxim
5 punts

0

0

a) El licitador aporta un calendari clar de les tasques per assolir el
termini però no especifica el nombre de reunions amb el grup d’experts,
diu que es farà “recerca de dades” quan l’objecte del contracte és
l’inventari d’accions d’adaptació no de dades. En el desenvolupament
de les fitxes de les accions no es contempla la participació ni validació
per part del grup d’experts. No obstant, el licitador si que indica els
mitjans propis a implicar i que la primera entrega es fa als 9 mesos, tal
com preveu el plec tècnic.

3

TOTAL (sobre 25 punts)

3

2. PROPOSTA DE FORMAT I CONTINGUT D’UNA FITXA MODEL DE LES “ACCIONS TIPUS”

2.1. Fitxa model per
a cada acció tipus
Màxim 20 punts

a) L’oferta no aporta cap proposta de com s’ompliran els camps de les
fitxes de les accions que hauria de validar el grup d’experts (valors
unitaris transfronterers, estudis de base, etc.), tampoc contempla que el
grup d’experts participi en el desenvolupament de les fitxes de les
accions.

0

L’oferta obvia l’entregable “Metodologia de càlcul” de les fitxes de les
accions que es requeria en plec.
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El licitador només preveu el desenvolupament d’un pla descriptiu
(anàlisi i diganosi) de l’ECT seguint el mateix esquema d’un document
PAESC però per a tot l’ECT (amb cronograma, pla de sensibilització,
seguiment del pla), cosa que no és l’objecte del contracte i que per tant
no es pot valorar. El licitador no especifica com obtindrà camp per
camp el contingut de la fitxa, i per tant no es pot valorar.
b) El licitador reprodueix el contingut del plec sense pràcticament
desenvolupar-lo ni concretar-lo, per tant no es pot valor el nivell de
detall i concreció.

0

c) El disseny i contingut de la fitxa que aporta el licitador són els
mateixos que els que s’aportaven en el plec de condicions tècniques.
Es diu que “s’han canviat alguns noms” però no s’observen canvis
respecte a la fitxa original.
S’aporta un nou camp a la fitxa anomenat “municipis implicats” que
podria tenir sentit si l’objecte de contractació fos un pla per a tot l’ECT,
però atès que l’objecte de contractació és una guia d’accions concreta
que els ajuntaments aplicaran en la redacció dels seus PAESC, seran
els propis ajuntaments qui decidiran de la llista d’accions model quines
aplicaran i com, per tant aquest camp no es considera adequat.

1

Atès que el licitador reprodueix la fitxa aportada al plec no es pot
valorar l’adequació o claredat del disseny.
En aquest sentit, el licitador es limita a proposar “posar un color diferent
a cada fitxa en funció del sector al que pertany l’acció, per exemple
verd per al sector forestal” i “ressaltar en negreta els apartats de la fitxa
més interessants” i no especifica en base a quins criteris es defineixen
els apartats més interessants. Es considera que aquestes mesures no
són cap millora considerable en relació amb el disseny de la fitxa
aportada al plec.
TOTAL (sobre 20 punts)

1

PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE B (GAIA Serveis Ambientals S.L.): 4 punts
D’acord amb el plec administratiu, clàusula 8, atès que l’oferta presentada no ha assolit
una puntuació mínima de 25 punts no pot ser considerada en les següents fases.
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1. PROPOSTA METODOLÓGICA
a) La proposta s’adequa al marc conceptual i als objectius del projecte,
però l’escala de treball transfronterer no es contempla en totes les
fases de treball.
En l’oferta es proposa fer una recopilació i anàlisi de dades de
vulnerabilitat de l’ECT. Aquesta proposta no es demanava en el plec.
Per a determinar una guia d’accions marc no són indispensables
aquestes dades.
1.1. Inventari de
les accions
d’adaptació al
canvi climàtic
existents a utilitzar
com a base.
Màxim 10 punts

El licitador proposa l’inventari d’accions en base a una llista d’estudis
base que amplia la llista facilitada en els plecs i es diu que es farà
també un inventari d’accions d’adaptació a nivell internacional, cosa
que es valora positivament.

4

L’oferta del licitador per a la guia d’accions inclou dues propostes
addicionals: 1) la llista d’accions s’agruparà també per àrea climàtica
(Pirineu, interior, litoral) i 2) adjuntar a la guia d’accions una llista de
validació (com una clau dicotòmica) per tal d’orientar als municipis a
seleccionar les accions a aplicar al seu territori. Es valoren
positivament aquestes propostes.
b) El licitador proposa criteris per a discriminar la primera llista
d’accions inventariada d’acord amb els requeriments del plec.
No obstant, el licitador no té en compte el criteri “mala adaptació” (que
una acció d’adaptació pugui afectar negativament a la mitigació
incrementant l’emissió de gasos d’efecte hivernacle).
a) L’oferta del licitador es basa en la integració dels mateixos experts
del Comitè Tècnic de Seguiment (CTS). La proposta del licitador té
poca visió transfronterera i poca equivalència al costat francès dels
actors proposats. Alguns sectors vulnerables no hi són representats,
com: protecció civil i emergències, salut, litoral i sistemes costaners,
planificació urbanística, turisme, etc.

1.2. Creació del
“Grup d’experts”,
reunions i mètode
de treball.
Màxim 10 punts

4

1

b) El licitador proposa com a forma per implicar el grup d’experts una
llista de distribució per enviar notificacions formals amb la invitació, el
cronograma de les sessions de treball, un document de treball per a la
pròxima reunió i el retorn de les sessió anterior. L’oferta no preveu
l’acceptació formal dels experts, la delegació de l’assistència ni les
trucades telefòniques.

1

c) El programa proposat pel licitador de les reunions del grup d’experts
es basa en tres jornades presencials (dues de treball i una última de
presentació de resultats). L’oferta defineix què es tractarà a cada
sessió amb el grup d’experts: primera sessió de treball de validació de
les accions proposades, segona sessió per desenvolupar les fitxes
model de cada acció i el mètode de càlcul, i tercera sessió de
presentació de resultats. La proposta del licitador es valora com a
adequada i complerta, tot i que la proposició de fer una tercera sessió
de presentació de resultats no es valora com una diferencia
significativa respecte els documents entregables requerits en els
plecs.

2
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d) El licitador proposa una dinàmica de treball innovadora anomenada
Meetfulness però no explica clarament en què consisteix.
El licitador especifica com es desenvoluparan les sessions, les
activitats i els temps destinats a cada una. No obstant, no es considera
oportú revisar els impactes i vulnerabilitats en les sessions atès que
aquest no és l’objecte del contracte.
El licitador proposa dos dinamitzadors en sessions d’entre 1.5 i 2
hores de durada, temps que es considera insuficient per poder
treballar correctament amb el grup d’experts i assolir conclusions
concretes.

1

L’oferta del licitador té poca visió transfronterera en tant que no es
considera la traducció simultània en les sessions ni en la forma de
comunicació escrita amb els participants francesos (mails, documents
intermitjos, etc.)
e) L’oferta concreta poc la metodologia per a inventariar, filtrar,
proposar, i validar les accions i per a desenvolupar els mètodes de
càlcul; es basa en criteris qualitatius que caldrà definir i estandarditzar
amb el grup d’experts i que no es concreten en l’oferta.
L’oferta del licitador assegura la visió transfronterera en el procés de
validació i desenvolupament de les accions en tant que proposa
desenvolupar dos mètodes de càlcul diferents un per cada costat de la
frontera, proposta que es valora positivament.

1.3. Cronograma
de les tasques.
Màxim 5 punts

a) El licitador aporta un calendari clar i realista de les tasques per
assolir el termini i l’objecte del contracte, amb indicació de les taules
de treball del grup d’experts i de les reunions de seguiment, dels
mitjans a implicar i de les hores de dedicació; però ni en l’oferta ni en
el cronograma no es contempla que la primera entrega de tots els
documents s’ha de fer als 9 mesos, d’acord amb el plec tècnic.
TOTAL (sobre 25 punts)

1,5

4

18,5

2. PROPOSTA DE FORMAT I CONTINGUT D’UNA FITXA MODEL DE LES “ACCIONS TIPUS”
a) El licitador descriu què s’inclourà a cada camp de la fitxa d’accions i
la metodologia per a obtenir aquesta informació camp per camp, cosa
que es valora positivament. No obstant el licitador ha obviat el camp
“indicadors de seguiment” en aquesta descripció, però es considera
que s’obtindran els indicadors tal com descriu el licitador en la pàg. 11
a partir de la recerca proposada d’informació.
2.1. Fitxa model
per a cada acció
tipus

La informació de base per a determinar els costos és genèrica i no
s’especifica en base a quins “estudis existents”, a quines “bases de
dades” o a quines “indemnitzacions tramitades”.

Màxim 20 punts

Es valora molt positivament que el licitador diferenciï els costos, les
parts interessades i els indicadors de seguiment en dos mètodes de
càlcul diferenciats per a cada costat de la frontera ja que s’assegura la
visió transfronterera de l’actuació.
b) El licitador especifica què s’inclourà a cada camp de la fitxa
d’accions de forma detallada i concreta, però manca concretar el camp
“indicadors de seguiment”.

7

6,5
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c) El licitador aporta una fitxa amb un disseny i contingut clars i
comprensibles per a persones no tècniques però no contenen ni
preveuen imatges, gràfics o elements il·lustratius.

4
17,5

PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE B (LA VOLA S.L.): 36 punts
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1. PROPOSTA METODOLÓGICA
a) La proposta s’adequa al marc conceptual, als objectius del projecte i
a l’escala de treball, s’aporta un equip transfronterer i la visió
transfronterera en la metodologia proposada està assegurada.

1.1. Inventari de les
accions d’adaptació
al canvi climàtic
existents a utilitzar
com a base.
Màxim 10 punts

El licitador aporta una llista molt exhaustiva i transfronterera d’estudis
de base per a l’inventari inicial de les accions d’adaptació la qual es
valora molt positivament.

5

Es proposa “classificar les accions en base a àmbits geogràfics,
econòmics i poblacionals” la qual cosa es considera adequada com a
complement de l’ordre proposat en els plecs.
b) El licitador proposa criteris adequats per a la discriminació d’accions
en una fase prèvia i amb el grup d’experts. No obstant, no es té en
compte el criteri “mala adaptació” (que una acció d’adaptació pugui
afectar negativament a la mitigació incrementant l’emissió de gasos
d’efecte hivernacle).

4,5

Es valora positivament que la cerca d’informació de base proposada
pel licitador es faci tant al costat català com al francès gràcies a un
equip transfronterer.
a) El licitador proposa un grup d’experts que té visió transfronterera i
equivalència al costat francès. Però alguns sectors vulnerables
establerts per la COMO no hi són representats, com: protecció civil i
emergències, i salut.
b) El licitador proposa com a forma per implicar el grup d’experts
l’escrit formal i les trucades telefòniques, i la confirmació de
l’assistència via correu electrònic. També es proposa fer mails de
retorn als participants del grup d’experts i enviar la calendarització de
les sessions, proposta que es valora positivament atent també a l’equip
transfronterer que n’assegura la traducció de la documentació i la
comunicació en bilingüe.
1.2. Creació del
“Grup d’experts”,
reunions i mètode
de treball.
Màxim 10 punts

c) El programa proposat de les reunions del grup d’experts proposat
pel licitador es basa en tres sessions del grup de treball, la primera per
a validar la llista d’accions proposada, la segona per al
desenvolupament de les fitxes i la tercera de presentació del
document, d’acord amb les fases de treball.

1,5

2

2

La proposta del licitador es valora com a adequada i complerta, tot i
que la proposició de fer una tercera sessió de presentació de resultats
no es valora com una diferencia significativa respecte els documents
entregables requerits en els plecs.
d) L’oferta del licitador descriu uns principis a seguir en les sessions
“coordinació, deliberació, descentralització, obertura, llenguatge” però
no especifica cap dinàmica de participació, es diu “es cercaran espais
de debat adequats amb format i temps prèviament establerts”. El
licitador no especifica com es treballarà amb el grup d’experts el
contingut de cada fitxa ni el mètode de càlcul.

1

En la primera sessió proposada es diu “es presentarà la feina
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realitzada en la fase 1 per recollir totes les esmenes i aportacions
necessàries a considerar pel be del projecte” però no es concreta cap
metodologia de dinamització innovadora ni l’explicació dels criteris que
hauran d’aplicar el grup d’experts.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12551 WBBHQ-2IS46-N63AG 0F054161590AE2BB79E290B93F9026041E13DD59) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12571 FIMX0-W73YX-V36SU 915F4A36A8985293EC668BA36CDBC45A0228D6F9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorCilma

SIGNAT
28/02/2018 09:15

En la segona sessió, l’oferta del licitador diu “Fer la sessió de treball
amb el grup d’experts per presentar tota la feina realitzada. Incloure
totes les aportacions del grup per donar per finalitzat el document”,
però no es concreta cap dinàmica de les sessions participatives per a
desenvolupar el mètode de càlcul ni per omplir el contingut de la fitxa
de cada acció, ni per discriminar les aportacions del grup d’experts.
Altrament en el cronograma el licitador diu que la segona sessió serà
“sectorial” però no s’explica en l’oferta quin mètode es seguirà.
No obstant l’oferta del licitador assegura la visió transfronterera
d’aquesta actuació gràcies a un equip transfronterer i a la traducció de
la informació.
e) La metodologia proposada pel licitador per validar les accions és
qualitativa i no s’aporta una metodologia concreta per a desenvolupar
el mètode de càlcul (indicadors, resultats, costos) amb el grup
d’experts. L’oferta parla de “límits de debat” i “regles del joc” però no es
concreten.

1

L’oferta del licitador assegura la visió transfronterera en el procés de
validació i en el desenvolupament de les accions.

1.3. Cronograma
de les tasques.
Màxim 5 punts

a) El licitador aporta un calendari clar i realista de les tasques per
assolir el termini i l’objecte del contracte, amb indicació de les sessions
de treball amb el grup d’experts i de les reunions de seguiment amb
l’entitat contractant. La primera entrega de tota la documentació es
proposa als 9 mesos, tal com preveu el plec tècnic. No obstant no
s’indiquen els mitjans a implicar en cada fase de treball.

4

TOTAL (sobre 25 punts)

21

2. PROPOSTA DE FORMAT I CONTINGUT D’UNA FITXA MODEL DE LES “ACCIONS TIPUS”
a) El licitador especifica el contingut de cada camp de la fitxa i que la
proposta d’aquest contingut es consensuarà amb el grup d’experts,
però en l’oferta no concreta com.

2.1. Fitxa model
per a cada acció
tipus
Màxim 20 punts

El licitador proposa fer validar els camps de la fitxa pel grup d’experts,
cosa que no es valora com a necessària i que té poc marge de canvi
ja que aquests camps venen definits per la COMO i pel plec de
condicions.
Per a la determinació dels costos i els indicadors de seguiment el
licitador proposa estudis de base que es consideren molt adequats.

7

El licitador també proposa, com a actuació addicional al plec, estudiar
com incloure l’indicador global d’adaptació de l’OCCC en el camp
“indicadors de seguiment”, proposta que es valora positivament.
El licitador concreta que es consideraran les dades en la metodologia
de càlcul per a cada costat de la frontera i que aquesta es farà
desenvolupar i validar pel grup d’experts, cosa que es valora molt
positivament ja que assegura la visió transfronterera de l’actuació.
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b) El licitador concreta en el contingut dels camps de les fitxes, tret del
camp “resultats esperats”.

6,5

c) El licitador no aporta cap proposta gràfica de la fitxa d’accions i no
es proposen cartografies, infografies, gràfics, etc d’acord amb els
plecs.
El licitador proposa la participació d’un dissenyador gràfic.

1

Es descriu el contingut que tindrà cada apartat de al fitxa però no
s’aporta cap proposta de format o disseny que es pugui valorar.
TOTAL (sobre 20 punts)

14,5

PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE B (TERREGADA SCCL): 35,5 punts
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