PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULARAN EL CONTRACTE DEL
SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L’ELABORACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ
DEL PLA D’ACTUACIÓ TERRITORIAL DEL MOIANÈS
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Clàusula 1a. Antecedents i justificació del contracte
El Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès ha d’actualitzar i coordinar el
Pla d’Actuació Territorial del Moianès de desenvolupament econòmic local i de
l’ocupació ( PAT) del Moianès. Aquest Pla ha de definir, per una banda les actuacions
dirigides a l’optimització dels recursos per a la promoció del territori, el foment i la
diversificació de l’activitat econòmica i la millora de la qualitat de vida i les oportunitats
d’ocupació per a la població, i per altra ha de ser el full de ruta i l’instrument de
referència a seguir per al desenvolupament local del Moianès.
L’any 2011 va finalitzar una primera etapa de la implementació del Pla d’Acció (20082011), realitzant actualitzacions del document pels períodes relacionats amb la
legislatura 2011 al 2015 i 2015-2018. Actualment cal realitzar una nova actualització
adaptada al nou context econòmic , social i institucional .
Ja a l’any 2011 es va fer un treball tècnic de definició del PAT, però l’agreujament de la
situació econòmica, els canvis en l’entorn de programació de les polítiques de
promoció econòmica i ocupació i la necessitat de ressituar el focus de les polítiques,
amb un pes creixent del foment de la creació de llocs de treball i la dinamització
sectorial, i d’optimitzar els recursos d’atenció a la creixent població aturada, van portar
a la necessitat de redefinir el que havia de ser el full de ruta del Consorci pels propers
anys i recollir-lo en el Pla d’Acció Territorial 2014-2018 (PAT en endavant). El PAT
(2014-2018) abasta 7 programes operatius que inclouen 52 actuacions.
Ara ens trobem davant una nova realitat comarcal, i davant l’objectiu de definir les
actuacions estratègiques pel desenvolupament social, econòmic i territorial del
Moianès en el proper període. Cal revisar i replantejar les actuacions del Consorci i el
Consell Comarcal del Moianès en consonància amb la conjuntura actual, la creació de
la comarca i el Consell Comarcal, el context de les polítiques de desenvolupament
local i les necessitats i perspectives de la comarca, amb el marc de referència pel que
fa al model de gestió cal pel qual es vol avançar, el model d’agència de
desenvolupament local del Moianès. És necessari prioritzar els projectes estratègics a
desenvolupar i els serveis a prestar per part del Consell Comarcal i el Consorci del
Moianès en l’àmbit de promoció econòmica i el seus mitjans propis amb col·laboració
dels agents públics i privats, així com l’encaix i organització de les dues entitats. Es
tracta doncs, d’actualitzar l’estratègia territorial del Moianès.
L’actualització del PAT 2014-2018 per al proper període 2020-2024, objecte d’aquest
contracte de serveis, ha de permetre poder arribar a una definició el més compartida
possible sobre la visió que es té del territori i els objectius que es persegueixen en
l’àmbit del desenvolupament econòmic local; promoure la diversificació de l’activitat
econòmica, amb el foment de la creació de noves empreses i amb la consolidació de
les existents, ampliar les oportunitats laborals per aquelles persones que busquen
feina o han de millorar la seva ocupabilitat i qualificació, i que majoritàriament es
centren amb col·lectius amb més risc exclusió, i optimitzar els recursos per a la
promoció del territori. Igualment, el Pla ha de fomentar la cohesió social i reforçar la
cultura del treball en xarxa entre els agents del territori, tant públics com privats.
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Clàusula 2a. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest Plec de prescripcions tècniques és la regulació de les condicions
que han de regir el contracte de serveis per a l’execució dels treballs d’assistència
tècnica per a l’Elaboració d’un Pla d’Actuació Territorial del Moianès en l’àmbit
del desenvolupament econòmic local i de l’ocupació de la comarca del Moianès,
amb l’objectiu d’identificar les línies d’actuació i els projectes que permetin un òptim
desenvolupament econòmic i social de la comarcal del Moianès en el proper període.
Per a l’elaboració del Pla d’Actuació, es prendrà de base el Pla d’Acció Territorial
2014-2018, del que ja disposava el Consorci del Moianès, revisant-lo i adaptant-lo al
nou context econòmic ,a les noves necessitats dels ciutadans, dels teixit empresarial i
dels diferents agents públics i privats implicats , tenint en compte les oportunitats que
s’ obren amb les noves competències que té el Consell Comarcal del Moianès, que
han de permetre oferir i ampliar els serveis integrats centrats en els usuaris. En aquest
sentit, també és tindrà en compte l’encaix i organització de l’Àrea de Promoció
Econòmica, desenvolupada pel Consorci del Moianès, dins el Consell Comarcal del
Moianès, definint nous mecanismes de coordinació i d’organització
En tot cas, l’estudi haurà de complir amb les condicions que reculli aquest Plec de
Prescripcions Tècniques, al Plec de Clàusules Administratives, així com a les
indicacions recollides en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019 de la
Diputació de Barcelona, concretament dins l’Àrea de Desenvolupament econòmic local
– Estratègies per al desenvolupament econòmic local – Recurs: Gestió i planificació
estratègica territorial.

Clàusula 3a. Contingut tècnic, amplitud i rigor de l’estudi
El contingut del treball a realitzar comprèn els apartats que es relacionen a
continuació:
3.1. Preàmbul del Pla, que inclogui una exposició de motius, les entitats i actors que
hi han participat i la metodologia emprada per a la seva elaboració. El document ha
d’incloure una part inicial de contextualització i antecedents a l’elaboració i
actualització del PAT, així com la presentació de la carta de serveis del Consorci i del
Consell Comarcal del Moianès i un organigrama de l’entitat. També ha de fer
referència a l’encaix i organització de l’àrea de promoció econòmica del Consorci del
Moianès, dins el Consell Comarcal del Moianès.
3.2. Anàlisi i diagnosi, de la situació actual de la comarca del Moianès en els àmbits
que es detallen a continuació . S’ha de tenir especialment en compte la creació de la
comarca del Moianès i el replantejament de les actuacions de l’actual PAT 2014-2018
en consonància amb la conjuntura actual, el nou context i les necessitats i
perspectives de la comarca. A partir de la diagnosi del territori on es pretén intervenir,
es tindrà la capacitat per decidir on es vol arribar per detectar les àrees o els àmbits
d’actuació que requereixen un canvi i es definiran els objectius que cal aconseguir, les
línies i el pla d’acció de desenvolupament local que millor s’adapten a l’entorn i al
context actual.
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L’anàlisi i diagnosi, com a mínim, ha d’incloure:
a)

Anàlisi territorial.

b)

Anàlisi demogràfic.

c)

Mercat laboral:

-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. Evolució en
els últims 5 anys
-Quantificació i anàlisi dels col·lectius amb dificultats d’inserció (dones ,joves, persones
majors de 45 anys, nouvinguts, aturats de llarga durada, aturats no perceptors de cap
prestació... )
-Anàlisi de la població aturada segons sexe, edat, nivell d’ estudis, etc.. i altres
variables que es considerin rellevants
- Anàlisi de les contractacions realitzades en els últims 5 anys
d)
Teixit empresarial i anàlisi dels sectors econòmics.Com a mínim caldrà incloure
aquesta informació
-

Sectors i subsectors econòmics presents al territori.

-

Sectors econòmic més dinàmics i en declivi dels últims 5 anys.

-

Tipologia i anàlisi de l’ocupació generada en els darrers 5 anys

-

Tipologia i anàlisi de l’ocupació perduda en els darrers 5 anys

-

Perfils professionals més demandats

-

Situació dels sòl industrial, infraestructures...

e)
Identificació dels actors que intervenen en l’àmbit de l’ocupació i el
desenvolupament al territori.
f)
Resum històric que inclogui els projectes més rellevants executats en el
territori en els darrers 10 anys en matèria de desenvolupament econòmic, ocupació i
formació, emprenedoria, etc... i valoració del seu impacte.
g)
Identificació d’altres recursos amb potencialitats per a la dinamització territorial i
la generació d’ocupació: infraestructures i serveis, patrimoni natural i cultural, etc...
h)
Descripció de la metodologia i instruments utilitzats per a la diagnosi (DAFO,
Enfocament del Marc Lògic...)
i)
Altra informació socio-econòmica que es consideri rellevant del territori i pel
projecte a realitzar

3.3. Objectius, estratègia i Pla d’Acció.
El Pla Estratègic territorial en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i
l’ocupació haurà d’incloure l’objectiu central de l’estratègia, les línies estratègiques i
els objectius específics a assolir en cada una d’aquestes, dels que es derivarà el Pla
d’Acció on s’establiran els programes i els projectes concrets per tal d’aconseguir els
objectius fixats. En aquesta primera introducció al Pla on es detallaran els objectius i
les línies estratègiques, també s’inclourà un resum amb la Definició dels programes
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operatius i les actuacions agrupades en cada programa operatiu, a mode d´índex del
que serà el Pla d’Acció.
Les àrees de treball objecte d’ aquest Pla són:
-

Servei Ocupació del Moianès i projectes de foment de l’ocupació
Àrea Emprenedors i Empreses
Àrea de Formació
Projectes de dinamització del teixit productiu
Àrea de dinamització turística i comercial
Ecomuseu del Moianès

Els programes operatius de base existents actualment que caldrà analitzar,
actualitzar, reformular i ampliar, si s’escau són:

Programa Operatiu :Promoció de l’Ocupació –Som-hi !

Programa Operatiu: Formació i Educació –Territori educador

Programa Operatiu : Dinamització i consolidació empresarial

Programa operatiu : Planificació i treball en xarxa

Programa Operatiu : Projectes transversals

Programa Operatiu: Dinamització del sector primari, els serveis turístics , els
productes locals i Ecomuseu ( En aquest cas existeixen plans de treball anual de
Turisme, Productes de la Terra i Pla Director Ecomuseu )
Disseny i formulació del Pla d’Acció: una vegada establertes les línies estratègiques o
d’actuació i els objectius específics caldrà definir els programes prioritaris que es
portaran a terme per assolir-los. Els programes inclouen els projectes -actuacions que
cal realitzar a curt, mitjà i llarg termini, així com els indicadors que permetin mesurar i
avaluar la consecució dels objectius específics.
Cada projecte- actuació inclòs en el Pla d’Acció contindrà com a mínim, els següents
continguts:
a)

Descripció general de l’actuació: on es detalla en què consisteix l’actuació.

b)
Objectius específics: situació que s’espera aconseguir i mantenir-se com a
conseqüència del projecte. Aquests han de ser realistes i estar definits de manera
concreta i verificable.
c)
Activitats de l’actuació: accions concretes i específiques que es fan per
executar un projecte i produir uns resultats. Descripció d’aquestes activitats que cal
que siguin concretes i coherents amb els objectius.
d)
Resultats esperats: conseqüència de l’execució de les activitats del projecte.
Aquests hauran de ser precisos, mesurables i coherents i en la major part dels casos,
són assimilables a productes.
e)

Grau de prioritat de les activitats de l’actuació (Prioritat: Alt – Mig – Baix)

f)
Identificació dels actors responsables de l’execució del projecte i dels agents
implicats.
g)

Identificació dels destinataris del projecte.
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h)
La funció del Consorci i del Consell Comarcal del Moianès per a cada actuació,
indicant per cada una d’aquestes entitats si l’ens és Gestor, Col·laborador, Facilitador.
i)
Pressupost: cost estimat per al desenvolupament i l’execució de les activitats
que conformen el projecte.
j)

Identificació de les fonts de finançament previstes.

k)
Recursos humans, tecnològics i serveis necessaris per a dur a terme les
activitats.
l)
Indicadors de seguiment: mesures (directes o indirectes) per esbrinar fins a
quin grau es van assolint els resultats.
m)
Cronograma – Calendari d’execució: representació en forma de seqüència
temporal de les fases d’execució del projecte i les activitats previstes.
n)
També s’hi inclouran les normatives i documentació rellevant per a cada
actuació.
o)

I bones pràctiques si n’hi ha de destacades.

El pla també haurà d’establir:
a)

Eines de seguiment i avaluació : Definir

a.
Eines i indicadors de gestió. La metodologia d’avaluació seguirà els criteris
d’adequació del projecte, eficàcia, eficiència, equitat, impacte en termes econòmics i
d’ocupació, sostenibilitat, igualtat de gènere, i igualtat d’oportunitats d’accés al mercat
laboral dels col·lectius amb dificultats d’inserció.
b)

Cronograma i temporalització del projecte.

c)

Proposta d’ organització ,funcionament .

d)
Encaix Consorci del Moianès i Consell Comarcal. Propostes d organització i de
coordinació. Propostes i encaix del òrgans de govern. Sistemes de gestió i distribució
de la informació entre Consell, Consorci i Ajuntaments.
Tota aquesta informació és composarà en un document unitari que permeti
comprendre suficientment els aspectes elaborats en el treball.
Clàusula 4a. Termini i execució del contracte
El termini màxim de lliurament dels treballs objecte del contracte serà el 30 d’octubre
de 2020, o com a màxim 1 any des de la data de formalització del contracte, i s’haurà
d’entregar un primer document el 20 de desembre del 2019, d’acord al que es detalla
a continuació.
L’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte es desplegaran atenent a
quatre fases successives:
Fase 1: Elaboració de la diagnosi – Termini d’entrega: 20 de desembre de
2019.
Fase 2: Elaboració dels objectius i l’estratègia – Termini d’entrega: 15 de març
de 2020.
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-

Fase 3: Elaboració del Pla d’acció- Termini d’entrega: 30 de juny de 2020.

Fase 4: Definició del Pla de seguiment i avaluació. Entrega dfel document final
- Termini d’entrega: 30 de setembre de 2020.
Fase 5: Validació i tancament del document: Termini màxim d’entrega: 30
d’octubre de 2020, o com a màxim 1 any des de la data de formalització del contracte.
Clàusula 5a. Àmbit d’actuació
L’elaboració d’aquest treball té com a àmbit d’actuació el conjunt de la comarca del
Moianès.
El Moianès és una comarca formada per 10 municipis (Calders, Castellcir,
Castellterçol, Collsuspina, Granera, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Quirze
Safaja i Santa Maria d’Oló ) d’una dimensió geogràfica molt diversa i uns trets
socioeconòmics específics derivats de la seva geografia i de la seva història.
La comarca del Moianès va ser creada per la Llei 4/2015 de 23 d’abril, i el seu Consell
Comarcal va ser creat el juliol del mateix any. A partir de l’1 de gener del 2017 s’hi van
anar incorporant els tècnics i en aquesta primera etapa s’ha prioritzat el poder assumir
les competències i serveis obligatoris i a dotar a l’ens de l’infraestructura tècnica i de
recursos humans necessària per a la prestació de serveis.
El Moianès, però, és un territori en el que ja fa 24 anys que els seus municipis
treballen conjuntament, a través del Consorci del Moianès, per a prestar als ciutadans
serveis que de forma individual no poden prestar. I aquesta entitat ha realitzat
nombrosos estudis de diagnosi del territori i disposa dels instruments de planificació
estratègica per a desenvolupar el Moianès, que ha posat a disposició del Consell
Comarcal del Moianès.

Clàusula 6a. Documentació a facilitar pel consell comarcal del moianès i
metodologia de treball
El Consell Comarcal i el Consorci del Moianès facilitaran, per a la redacció dels
treballs, els estudis elaborats fins a la data sobre aspectes propers a l’objecte del
treball, els quals serviran de punt de partida.
També es facilitaran els espais on es pugui dur a terme activitats necessàries per a
l’execució del contracte: reunions, sessions de treball... A aquest efecte s’estableix
com a punt de referència l’edifici Can Carner (c/ Joies 11-13, Moià), la seu del
Consorci i el Consell Comarcal del Moianès.
Per a l’elaboració d’aquest treball es comptarà amb la participació tant dels
representants institucionals i tècnics implicats del Consorci del Moianès, del Consell
Comarcal, i dels Ajuntaments , i si es considera en la proposta, espais de treball o
mètodes qualitatius amb els usuaris , i els agents de la comarca.
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El mètode de treball afavorirà la formulació de prioritats i de noves propostes, a partir
del debat compartit entre els representants institucionals, la visió tècnica amb
experiència i coneixement en base a la trajectòria de treball dels darrers anys, així com
també incorporant la visió de la ciutadania i dels agents de la comarca.
Clàusula 7a. Composició organitzativa i equip de treball
Es crearà una comissió de seguiment. L’elaboració d’aquest treball s’efectuarà de
forma coordinada amb els polítics responsables, la gerència del Consell Comarcal del
Moianès i la tècnica de l’Àrea de planificació, estratègia territorial i comunicació del
mateix, i els tècnics responsables de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consorci del
Moianès, que vetllaran per la realització de cadascuna de les fases del projecte, la
seva supervisió i/o correccions necessàries. Per això es mantindran reunions
periòdiques de les quals s’estendran les actes.
Al final de cada una de les fases (detallades a al Clàusula 4a d’aquest plec) es farà
una reunió de treball per validar els treballs fets fins al moment, abans d’iniciar la fase
següent. En aquesta reunió també hi assistiran els representants polítics, o
representants que es considerin oportuns que puguin aportar més valor i coneixement
al projecte.
Dintre de la comissió de seguiment es designarà un interlocutor/a que realitzaran les
funcions d’intermediació entre els diferents agents que hi intervindran, en especial
entre el Consell Comarcal – Consorci del Moianès, els Ajuntaments i l’empresa
contractada, i vetllarà per a la correcta consecució dels objectius plantejats.
Per part de l’empresa contractada es compromet a disposar dels recursos humans i
materials suficients per a un correcte desenvolupament del treball objecte d’aquests
plecs.
El contractista disposarà d’un equip de treball pluridisciplinar encapçalat com a mínim
per dos titulats que reuneixi les condicions de solvència tècnica establertes en la
Clàusula 8.3. del Plec de Clàusules Administratives.

Clàusula 8a. Documentació a lliurar
El contingut i format de la documentació a lliurar és el següent:
Quatre exemplars en suport paper enquadernats en format A4, originals que
s’hauran de lliurar signats.
-

Quatre exemplars amb un resum abreujat en paper enquadernats en format A4.

Un exemplar en format electrònic (PDF obert) i un exemplar resumit en format
Powerpoint o similar per a presentacions.
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Clàusula 9a. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
El pressupost base de licitació del contracte es fixa en 22.000,00 € (IVA exclòs), amb
un IVA del 4.620 € que ascendeix a la quantitat de 26.620 € (IVA inclòs)
El valor estimat del contracte és de 22.000,00 € (IVA exclòs), ja que no es preveuen
pròrrogues ni modificacions contractuals.

Clàusula 10a. Criteris d’adjudicació
L’adjudicació es determinarà tenint en compte el criteri del preu, i per tant s’adjudicarà
el contracte al licitador que presenti el preu més baix, contant fins al dos decimals.

A Moià, en la data de la signatura electrònica.
La tècnica de planificació, estratègia territorial i comunicació,
Firmado

digitalmente por
CPISR-1 C
ANNA GABRIEL CPISR-1 C ANNA
GABRIEL LLORACH LLORACH - DNI DNI 46659381V
Fecha: 2019.10.11
46659381V
12:22:06 +02'00'

Anna Gabriel Llorach
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