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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ  DE SERVEIS PER 
A LA REALITZACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ INTEGRAL PEL DESENVOLUPAMENT I 
FOMENT DE L’OCUPACIÓ AL RIPOLLÈS  EN EL MARC DEL PROJECTE “TREBALL 
A LES 7 COMARQUES” AL RIPOLLÈS 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
El present Plec de Prescripcions Tècniques té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i 
enumerar les matèries que han d’ésser objecte d’estudi. 
 
Defineix les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la 
realització dels treballs, i concreta la redacció i presentació dels diferents documents que ha de 
realitzar l’empresa redactora del Pla d’acció integral pel desenvolupament i foment de l’ocupació al 
Ripollès, perquè aquest pugui ser acceptat pel Consorci Ripollès Desenvolupament, un cop quedi 
garantida la seva qualitat, coherència i homogeneïtat.  
 
 
2. ANTECEDENTS 
 

La comarca del Ripollès compta en l’actualitat amb el “Projecte de Futur Ripollès 2020”, elaborat 
l’any 2003, com a eina principal pel desenvolupament local de la comarca. Aquest pla d’acció, s’ha 
demostrat com a obsolet, o mancat d’operativitat per part dels agents tècnics que s’ocupen dels 
diferents àmbits de desenvolupament local. S’identifiquen, prioritàriament, tres motius: 1) el canvi 
institucional que suposa l’evolució de l’entitat de promoció socioeconòmica del territori, de 
Consorci a Agència de Desenvolupament del Ripollès; 2) l’evolució de la planificació superior tant 
d’àmbit català com estatal i europeu, i en tots els sectors que impliquen el desenvolupament local, 
ja sigui l’ordenació del territori, la recerca i la innovació, els espais naturals, les polítiques agràries 
i rurals, les polítiques actives d’ocupació i emprenedoria, l’aprofitament energètic, les polítiques de 
cohesió social, entre d’altres; 3) i el marc nou posterior a l’esclat de la crisi sistèmica actual, un 
factor justificatiu clau de la necessitat d’una revisió de la planificació estratègica vigent. 

 
Al llarg del 2014 s’ha dut a terme el procés de revisió del Pla d’acció del Consorci Ripollès 
Desenvolupament/ Agència de Desenvolupament del Ripollès. Aquest ha constat, per una banda, 
de diferents estudis sectorials sobre les línies estratègiques de Ripollès Desenvolupament, i per 
una altra banda, i de manera paral·lela d’un procés participatiu de grups de discussió sobre el Pla 
d’acció de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès.  
 
 
 
Per la seva banda, el Govern de la Generalitat de Catalunya, a través del projecte “Treball a les 7 
comarques” del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), intervé en les comarques de l’Anoia, el 
Pallars Jussà, el Ripollès, la Terra Alta, el Baix Ebre, el Montsià i la Ribera d’Ebre amb l’objectiu 
d’estimular-hi la creació d’activitat econòmica i la generació d’ocupació mitjançant el suport 
integrat al teixit productiu i a les persones desocupades de manera que sigui possible 
desenvolupar un entorn que afavoreixi la dinamització socioeconòmica del territori, utilitzant la 
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metodologia de la planificació estratègica i l’impuls a noves fórmules de gestió per a millorar la 
cohesió social i territorial. 
 
Prenent aquest marc de referència, el Consorci Ripollès Desenvolupament, com a entitat que 
lidera i gestiona el projecte “Treball a les 7 comarques” al Ripollès, té la necessitat de  
disposar d’un pla estratègic global de territori, que complementi  el Pla d’acció del Consorci 
Ripollès Desenvolupament/ Agència de Desenvolupament del Ripollès realitzat durant el 2014. 
Per aquest motiu, i en el marc del projecte de dinamització comarcal “Treball a les 7 comarques”, 
es sol·licita al SOC una subvenció per a la realització de l’acció denominada Pla d’acció integral 
pel desenvolupament i foment de l’ocupació al Ripollès, inclosa en el Programa 2, (Programa de 
foment del desenvolupament local) en la modalitat d’estudis i informes de la carta de serveis del 
projecte “Treball a les 7 comarques”. 
 

Els treballs de redacció per al Pla d’acció integral pel desenvolupament i foment de l’ocupació al 
Ripollès, tenen per objectiu actualitzar l’estratègia de desenvolupament comarcal del Ripollès per 
tal de disposar d’un instrument de planificació local capaç d’abordar els temes d’ocupació des 
d’una perspectiva pluridisciplinar. Els documents actuals de planificació necessiten un procés de 
revisió acurat per tal de sintonitzar-los amb les polítiques, plans i programes de planificació 
superior, i així disposar d’un instrument actual, tant en contingut com en metodologia. 
 

  
3. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

L’objectiu general de la proposta és redactar un document que sintetitzi el projecte estratègic 
comarcal des d’una visió integral que s’adeqüi a la realitat territorial i sigui coherent amb les 
figures de planificació superior, al mateix temps que sigui capaç d’abordar els temes d’ocupació 
des d’una perspectiva pluridisciplinar. 

L’acció compta també amb aprofitar l’avinentesa per a desenvolupar un procés divulgatiu i 
participatiu de l’estratègia territorial d’àmbit supramunicipal en qüestió amb els responsables i 
càrrecs polítics de les administracions que surtin escollits a les eleccions municipals de maig de 
2015. 

Els objectius específics són els següents: 

• Integrar una visió de futur sectorial i territorial de la comarca del Ripollès, comptant amb les 
institucions que desenvolupen les polítiques locals. 

• Adaptar les polítiques de desenvolupament local a un context de canvi de paradigma 
socioeconòmic per tal d’adequar el prisma amb el que s’enfoquen les accions de foment de 
l’ocupació des del territori. 

• Facilitar a les entitats que desenvolupen les polítiques d’ocupació a nivell local un instrument 
interdisciplinar que integri les visions sectorials i faci operativa l’estratègia d’actuació comarcal. 

• Desenvolupar un pla d’acció territorial que sigui coherent amb els canvis recents en l’estratègia 
de desenvolupament local i promoció econòmica de l'Agència Ripollès Desenvolupament. 

• Donar un sentit integral i transversal a les polítiques de desenvolupament local del territori, que 
inclogui també altres àmbits que no són d’actuació pròpia de l'Agència de Desenvolupament 
Local, com són el medi ambient i l’ordenació del territori, les infraestructures, i les polítiques 
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socioculturals. 

• Fer operatiu un pla d’acció que impliqui a totes les entitats que desenvolupen polítiques 
públiques al territori. 

• Comptar amb accions que tinguin prevista la participació, formació i extensió de l’estratègia 
territorials als membres dels equips renovats de govern després de les eleccions municipals 
de 2015. 

 
 
4. NATURALESA DEL CONTRACTE 
 
Aquest contracte és de caràcter administratiu, d’acord amb l’article 19 de la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i és de naturalesa mixta, havent-se de 
qualificar com de subministrament de fabricació en ser aquesta prestació la de major envergadura 
del contracte. El contracte, doncs, es tipifica en base a l’article 9 de la LCSP i,  
d’acord amb la regulació establerta per aquests tipus de contractes, entre d’altres, als articles 266 
i següents de la llei esmentada. Per tant, el règim jurídic establert en aquest Plec serà el que 
regirà en la preparació d’aquest contracte, així com en la seva adjudicació i execució, amb els 
efectes que se’n derivin durant i fins a la seva extinció. Per raó de la seva quantia, aquest 
contracte es troba subjecte a regulació harmonitzada, segons estableixen els articles 13 i 15 de la 
LCSP 
 
 

1. CONDICIONS, TASQUES I RESPONSABILITATS DE L’EMPR ESA CONTRACTISTA 
 
Les presents condicions tècniques seran d’obligada observació per part del contractista a qui se li 
adjudiqui el servei, el qual haurà de fer constar que les coneix i que es compromet a executar el 
servei seguint aquestes condicions en les propostes que formuli.   
 
 
Els treballs que haurà de dur a terme l’empresa adjudicatària inclouran els següents paràmetres, 
essencials per a la correcta execució del Pla d’acció integral pel desenvolupament i foment de 
l’ocupació al Ripollès: 
 

a) Revisió de les actes de les trobades amb les entitats significatives del territori que van tenir lloc 
al llarg del 2014 durant la revisió del Pla d’Acció del Consorci Ripollès Desenvolupament. 

Les trobades que varen tenir lloc amb els diferents agents comarcals considerats com a 
estratègics per un desenvolupament integral del territori, són una font de reflexió actual entorn les 
principals oportunitats i mancances que la comarca afronta actualment. La seva revisió ha de 
servir per identificar els elements estratègics que articulen la planificació comarcal, els agents que 
la desenvolupen i com hi intervé la seva visió del món per portar-ho a la pràctica. 

b) Integració de les dades secundàries del territori. 

El document d’actualització de l’estratègia comarcal comptarà amb dades secundàries referents a 
l’evolució recent de les principals variables socioeconòmiqes ala comarca, comparades amb altres 
territoris i contextualitzades en relació al planejament local i supracomarcal. 

c) Anàlisi de la planificació sectorial d’ordre superior dels àmbits:polítiques de medi ambient i 
ordenació del territori, polítiques de muntanya, polítiques actives d’ocupació i emprenedoria, 
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polítiques rurals, polítiques de cohesió social, polítiques d’eficiència energia, etc. 

Es farà una anàlisi detallada de la planificació d’ordre superior que afecti el desenvolupament del 
planejament comarcal en els propers anys. S’analitzaran les principals línies estratègiques de 
cada política, pla o programa, així com les actuacions que els desenvolupen i afecten d’una 
manera directa l’estratègia del Ripollès. 

Es contempla que aquesta fase pot comptar amb el desenvolupament d’entrevistes amb aquelles 
persones que es considerin estratègiques per tal de corroborar l’encaix de la planificació amb la 
que compta el territori respecte als seus referents normatius en la planificació d’ordre superior, 

d) Anàlisi de la posició estratègica i territorial respecte els territoris veïns. 

El Ripollès és una comarca que interactua amb els territoris veïns des de múltiples perspectives. 
L’estudi posarà de relleu la posició estratègica de la comarca en relació a les unitats territorials 
següents: Pirineus, Costa Brava i eix-C17; així com a les ciutats de referència: Barcelona, Girona, 
Vic i Olot. 

e) Formació i participació dels equips renovats de govern després de les eleccions municipals de 
2015. 

Per tal que el Pla d’acció sigui operatiu cal que els equips de govern es facin seva l’estratègia 
comarcal. La proposta de serveis inclou quatre sessions de formació i participació dels equips 
renovats de govern per tal de què es puguin fer seva la proposta, puguin incidir en la seva 
valoració i d’aquesta manera es consensuï una direcció comarcal  

 

estratègica que sigui coherent amb el Pla d’acció. 

Aquestes sessions tindran una fase divulgativa i informativa sobre els recursos de planejament 
existent en els principals àmbits sectorials del desenvolupament local, de manera que es pugui 
donar a conèixer als càrrecs electes les accions i línies estratègiques en marxa pel que fa al 
planejament i al desenvolupament del territori. Per altra banda les sessions comptaran també amb 
una fase de participació orientada a recollir inquietuds i observacions de millora per obtenir un pla 
d’acció integral a nivell comarcal el més operatiu possible. 

f) Redacció del Pla d’actuació integral pel desenvolupament i foment de l’ocupació al Ripollès 

La última fase del treball serà la redacció del Pla d’Actuació que comptarà amb les observacions 
recollides durant el procés de formació i participació amb càrrecs electes i s’estructurarà de 
manera coherent amb les programacions incloses per les figures de planejament d’ordre local i 
superior vigents en l’actualitat a la comarca. 
 
 
6. RESULTATS 
 
Els resultats esperats que es desprenen de la redacció del Pla d’acció integral pel 
desenvolupament i foment de l’ocupació al Ripollès es detallen a continuació: 
 

• Elaboració d’un pla d’acció operatiu que puguin fer seu els diferents agents públics i privats del 
territori i que inclogui les diferents àrees sectorials amb projectes en marxa, i les figures de 
planejament d’ordre superior operatives que incideixen en el desenvolupament territorial.  

• Millora de l’estratègia comarcal i de la coordinació de les entitats que desenvolupen les 
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accions de foment de l’ocupació i l’emprenedoria. 

• Desenvolupament de quatre sessions divulgatives i deliberatives amb els càrrecs electes dels 
consistoris de la comarca, sobre el projecte de territori d’àmbit supramunicipal.  

• Redacció d’un document divulgatiu sota la denominació de “Pla d’acció integral pel 
desenvolupament i foment de l’ocupació al Ripollès” que comprengui de manera transversal i 
sintètica els treballs d’actualització de l’estratègia comarcal realitzats, així com les 
observacions rebudes durant el procés de participació amb representants municipals.  

 
 
7. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
En finalitzar els treballs, l’empresa adjudicatària haurà de lliurar al Consorci Ripollès 
Desenvolupament la següent documentació: 
 

- Tres còpies completes de l’estudi en format paper, en format DIN-A4. 
- Suport informàtic: es lliuraran dos CD-ROM amb una còpia sencera del treball, amb tots 

els documents que formin part del projecte tant en pdf com en el format original de l’arxiu. 
 
 
8. SEGUIMENT I COORDINACIÓ DELS TREBALLS 
 
El Consorci Ripollès Desenvolupament designarà un equip tècnic que actuarà com a responsable 
de la direcció, coordinació i vigilància de l’execució de les diferents tasques de què consta l’estudi. 
El contractista estarà obligat a facilitar a aquest equip tècnic qualsevol dada i informació sobre 
l’estat dels treballs. 
 
L’equip tècnic exercirà les tasques de coordinació entre l’adjudicatari i el Consorci, amb les 
següents funcions: 
 

- Vetllar per l’aplicació de la metodologia de treball en base al present plec de condicions i 
l’oferta del contractista. 

- Facilitar contactes i fonts d’informació. 
- Interpretar i fer complir aquest plec de condicions tècniques, el projecte executiu i l’oferta 

del contractista. 
- Seguiment de l’estat d’execució de l’estudi, amb reunions periòdiques amb el contractista. 

 
Així mateix, l’empresa adjudicatària es reunirà, en el lloc que indiqui la part contractant, tantes 
vegades com sigui necessari per tal de garantir la bona evolució del projecte i el consens amb tots 
els agents implicats. 
 
 
9. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
 
El termini màxim per a la realització de l’estudi serà el 31 de desembre de 2015. En aquesta data 
finalitza l’execució del projecte “Treball a les 7 comarques” 2014 al Ripollès. 
 
 
10. COMPLIMENT DE NORMATIVES 
 
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, i dels criteris d'accessibilitat universal i de 
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disseny per a tothom, tal com es defineixen a la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat 
d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb  
 
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, de protecció de dades personals, i en matèria 
mediambiental. I en general, respondrà de quantes obligacions li vinguin imposades pel seu 
caràcter d’empresari, així com del compliment de totes les normes que regulin i despleguin la 
relació laboral o d’altre tipus existent entre aquell o entre els seus subcontractistes i els 
treballadors d’un i d’altres.  
 
 
11. TERMINI DE GARANTIA 
 
El període de garantia comprendrà, com a mínim, sis mesos posteriors a l’acceptació de l’estudi 
redactat. El període de garantia s’atendrà al que la regula la LCSP. 
 
 
12. FORMA DE PAGAMENT 
 
L’abonament del preu del contracte s’efectuarà de forma fraccionada, prèvia la presentació de les 
factures corresponents als serveis ja realitzats. Un 20% s’abonarà al iniciar-se el projecte; i la 
resta s’abonarà fraccionadament fins que s’hagi realitzat i entregat satisfactòriament l’estudi 
encomanant amb la prèvia aprovació dels serveis econòmics del Consorci Ripollès 
Desenvolupament.  
 
 
13. NORMES DE PUBLICITAT A SEGUIR 
 
L’estudi forma part del projecte de dinamització comarcal “Treball a les 7 comarques” al Ripollès, 
subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i cofinançat pel Servei Públic d’Ocupació 
Estatal (SEPE) i el Fons Social Europeu (FSE). Com totes les accions subvencionades per 
aquests organismes oficials, cal que l’estudi incorpori els logotips oficials del SOC, FSE, SEPE i 
del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. El Consorci Ripollès 
Desenvolupament facilitarà aquests logotips al contractista. A més, en un lloc rellevant de 
l’informe, cal que també aparegui aquesta frase: 
 
“Aquesta actuació està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del 
Programa de suport al desenvolupament local i cofinançada pel Fons Social Europeu i el Servicio 
Público de Empleo Estatal, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social”. 
 
 
14. CONFIDENCIALITAT 
 
L’empresa adjudicatària garantirà l’absoluta confidencialitat de qualsevol documentació rebuda i 
utilitzada que requereixi per a la realització dels treballs i pren la responsabilitat 
de no divulgar ni fer-ne altres usos que els relacionats amb l’objecte del contracte. L’incompliment 
d’aquesta obligació implicarà la resolució del contracte i donarà lloc a la reclamació per part del 
Consorci d’una indemnització de danys i perjudicis i a efectuar les accions legals que 
corresponguin en defensa dels seus interessos. 
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15. PROTECCIÓ DE DADES 
 
 
L’empresa adjudicatària té l’obligació de manteniment del secret estadístic a fi de garantir la 
protecció de les dades individualitzades d’ordre privat a les quals tingui accés com a  
 
conseqüència de la realització de l’objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que s’estableix a la 
Llei 14/1987, de 9 de juliol, d’Estadística (DOGC núm. 869 de 27 de juliol de 1987). L’empresa 
adjudicatària es responsabilitza de la utilització adient de la informació que pugui obtenir a fi de 
protegir les dades personals, durant totes les fases de realització de l’objecte del contracte i 
també després de la seva finalització. 
 
 
 

  
 
 


