ANUNCI
La Junta de la Mancomunitat, celebrada el 12 d’abril de 2018, va aprovar els Plecs de
clàusules administratives particulars del contracte administratiu del servei per
l’elaboració d’un Estudi Estratègic de Dinamització Agrícola de la Vall del Tenes
(municipis de Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt, Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells).
En el mateix acord es va aprovar la convocatòria simultània de la licitació del referit
servei, d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars.
1. Definició objecte del contracte:
És objecte del present plec la contractació promoguda per la Mancomunitat
Intermunicipal de la Vall del Tenes del servei per l’elaboració d’un Estudi Estratègic de
Dinamització Agrícola de la Vall del Tenes (municipis de Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt,
Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells).
Els objectius de l’elaboració d’aquest estudi són:
- Obtenir una radiografia sintètica de la situació agrícola actual de La Vall del
Tenes.
- Identificar sobre plànol els sòls d’aptitud agrícola de La Vall del Tenes.
- Identificar els principals impactes del canvi climàtic sobre l’agricultura.
- Identificar els cultius susceptibles de ser recuperats o mantinguts
- Identificar sobre plànol el potencial d’extensió d’aquests cultius
- Estimació de producció
- Elaboració d’estratègia econòmic-productiva.
L’estudi constarà de les següents fases:
- Diagnosi: recopilació i obtenció d’informació necessària per poder realitzar
diagnosi del sector agrícola en l’àmbit d’estudi segons paràmetres de
producció, rendiment, ocupació, impacte econòmic, sostenibilitat i altres que
signifiquin oportunitats per al sector.
- Elaboració del Pla d’Actuació Estratègica: redacció dels eixos de l’actuació
estratègica.
- Pla de participació: Pel supòsit en que la Mancomunitat de la Vall del Tenes
obtingui la subvenció escaient, s’afegirà com objecte del present contracte un
pla de participació dels agents del sector agrícola, per tal de compartir la
diagnosi i definir les línies estratègiques d’actuació. Aquesta tercera fase es
podrà incloure com una modificació del contracte (ampliació), en els termes
que es determinaran en la corresponent clàusula del present plec.
2. Termini d’execució:
El contracte tindrà un termini màxim d’execució de quatre mesos ampliable en dos
mesos.
3. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació:
La contractació es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant: Procediment obert simplificat i adjudicació
mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració.
Camí de la Rovira, s/n. 08187. Santa Eulàlia de Ronçana. Barcelona. Tel.- 938448225 Fax – 938446995 CIF-P5809508D
Web – www.mancomunitatvalltenes.cat E-mail- secretaria@mancomunitatvalltenes.cat

4. El Pressupost de licitació.
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 23.700,00€
(IVA exclòs) i s’ha calculat considerant els honoraris tècnics dels professionals que
han d’intervenir.
L’IVA corresponent és el 21%, 4.977,00€, que dóna un import total de 28.677,00€ (IVA
inclòs)
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos
al Plec de Clàusules Administratives Generals.

5. Garantia definitiva.
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import de
l’adjudicació.
6. Obtenció de la documentació:
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació,
així com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al
Perfil de contractant a través de l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&key
word=Vall+del+Tenes&idCap=28693511&ambit=

7. Termini de presentació d’ofertes:
Termini de presentació d’ofertes serà de quinze dies naturals a comptar a partir del dia
següent a la publicació en el perfil del contractant.
Documentació a presentar: L’especificada a la clàusula 1.9 del Plec de clàusules
administratives particulars.
Lloc de presentació:
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de
licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya
8. Obertura de la documentació i de les propostes:
En sessió d’ordre intern, la Mesa de Contractació es constituirà a partir de les 24 hores
següents al termini de finalització de presentació d’ofertes, als efectes de procedir a
l’examen dels documents del sobre número 1.
L’acte públic d’obertura de les proposicions se celebrarà al lloc i dia que prèviament
s’assenyali.
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Signat electrònicament, a Bigues i Riells, a sota, en la data que figura a la signatura.
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