PLEC PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT PEL SERVEI “ORGANITZACIÓ I SUPORT A LA
COORDINACIÓ D’ELEMENTS FORMATIUS I COMUNICATIUS DEL PROJECTE
ENFOCC”.
Article 1.- OBJECTE DEL PLEC
L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars es descriure els treballs
i fixar les condicions tècniques que regiran el contracte de serveis per la organització i
suport a la coordinació d’elements formatius i comunicatius del projecte ENFOCC.
Amb l’inici del nou període europeu 2014-2020, s’han iniciat el projecte de cooperació
ENFOCC “Energia, Forest i Canvi Climàtic” que pivota sobre 3 eixos principals fent èmfasi
en els noves polítiques d’adaptació i mitigació del canvi climàtic.

L’objectiu principal de la contractació és donar suport tant tècnic com logístic al
desenvolupament de dit projecte com a la organització del diferents cursos i jornades i
visites previstes.

Article 2.- DEFINICIÓ DEL SERVEI
L’Associació Leader del Ripollès Ges Bisaura, com a ens que té per objecte la cooperació
i el desenvolupament de polítiques tant de promoció econòmica com de dinamització de
territori rural, ha estat promotor del projecte ENFOCC “Energia, Forest i Canvi Climàtic”,
on ha acordat amb els Grups d’Acció Local catalitzar i impulsar la sostenibilitat del model
de desenvolupament dels territoris rurals catalans, basant-se en una estratègia de foment
de l’estalvi i eficiència energètica, en la promoció de les energies renovables basades en
fonts endògenes, i en la creació i implementació de plans de mitigació i adaptació vers el
Canvi Climàtic, implicant per l’assoliment d’aquest objectiu als agents implicats en el
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desenvolupament de les zones rurals de Catalunya (població local, entitats locals, entitats
associatives, propietaris forestals i teixit empresarial).
La gestió del projecte no només busca l’èxit propi de la gestió, sinó apropar a les entitats
locals, a la població i al teixit productiu dels nostres territoris rurals la informació i
assessorament necessari per el foment de les energies renovables i per l’estalvi i la
eficiència energètica en els territoris i la seva adaptació vers el canvi climàtic.

El model de gestió ha de complir amb els següents aspectes clau:
-

Realització i gestió de 2 cursos d’instal·ladors de caldereria de biomassa.

-

Donar suport en el grup coordinador en tot allò que esdevingui de la gestió del
projecte i de la organització de cursos, jornades i visites relacionades amb la
temàtica del projecte, la seva comunicació i difusió.

Aquesta acció global de promoció del territori rural permetrà:
-

Donar formació a diferents sectors dins a territori rural.

-

Desenvolupament econòmic dels territoris rurals.

-

Sensibilitzar als territoris rurals vers el Canvi Climàtic i sobre l’oportunitat
d’impulsar una estratègia de foment de l’estalvi energètic.

-

Facilitar la tramitació dels ajuts dirigits al foment de l’estalvi i la eficiència
energètica.

-

Contribuir i catalitzar la implantació de la biomassa forestal com a energia
renovable.

-

Estendre i desenvolupar entre la societat rural el coneixement sobre l’estalvi i la
eficiència energètiques, el canvi climàtic i les energies renovables.

-

Reconèixer en l’estalvi i l’eficiència energètiques un instrument del creixement
econòmic.

-

Disminuir les emissions territorials de CO2.
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Article 3.- OBJECTE DEL SERVEI
L’objecte general del contracte és la prestació del servei per la gestió i realització de dos
cursos destinats a instal·ladors de caldereria de biomassa i la de suport a la coordinació
que s’esdevingui de la realització dels diferents cursos, jornades i visites que estiguin
programades dins del projecte de cooperació, així com la promoció i difusió dels mateixos.

Els objectius específics de la gestió del projecte són, entre d’altres:
-

Cursos d’instal·ladors de caldereria (mínim de 2 cursos). Es realitzaran 2 cursos
arreu del territori català i cada curs es desenvoluparà amb 4 sessions amb una
part teòrica i una part pràctica.

-

Jornades sobre altres valors forestals (mínim de 2 jornades). Dos jornades d’altres
valors forestals arreu de territori català, segons les necessitats de la zona (bolets,
mel, activitats de lleure,...).

-

Trobada entre associacions de propietaris forestals (mínim 1 trobada entre 4
associacions de propietaris forestals). Acció que vol ser un punt de trobada entre
diferents associacions de propietaris forestals per tal de poder transferir bones
pràctiques que permetin augmentar-ne la rendibilitat i aconseguir així un major
benefici. Alhora, es vol impulsar la creació d’associacions privades en els territoris
on no n’hi hagi.

-

Visita a un projecte de silvopastura a Montserrat (mínim 1 visita). Realització d’una
visita al projecte LIFE+ Montserrat (prevenció de grans incendis a partir de la
gestió silvopastoral).

-

Transferència d’experiències en instal·lacions de biomassa pública. Creació d’una
taula d’agents vinculats al foment de l’ús de la biomassa de boscos públics com a
font endògena dels ajuntaments dels diferents territoris per tal d’exposar casos
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d’èxit i fracàs que acabin derivant en un document que reculli què fer i no fer en la
redacció de plecs de clàusules, fase d’obra i instal·lació, redacció del projecte...
Aquest document ha de servir per poder facilitar l’èxit en les noves instal·lacions
públiques, minimitzant el risc de fracàs.
-

Transferència metodologia LIDAR de planificació forestal. La tecnologia LIDAR
permet, des de l’aire, a través d’un vol realitzat prèviament, generar un seguit
d’informació de tota la superfície. Aquests contenen informació sobre el terreny,
vegetació i alçades, amb els quals podem extreure dades de la massa forestal
com volum, densitat o altura dominant. L’objectiu general d’aquesta acció és
explicar als diferents territoris Leader la precisió, fiabilitat i competitivitat econòmica
de la tecnologia LIDAR respecte els mètodes clàssics d’inventaris forestal, segons
estudis realitzats a les comarques del Ripollès, Cerdanya i Alt Urgell.

Article 4.- CONDICIONS DEL SERVEI
Per aconseguir els objectius especificats caldrà realitzar les següents accions:
a) Gestió i organització de dos cursos d’instal·ladors de calderes de biomassa de
mínim de 16 hores
1. Gestió i creació del material necessari per impartir els curs .
2. Impartir dos cursos arreu del territori català (lloc encara per determinar).
3. Els continguts dels cursos tenen de tenir un enfoc teòrico-pràctic.
4. Facilitar el material necessari per la realització del curs en els alumnes (apunts,
mostres...)

b) Suport amb el grup coordinador i la organització del diferents cursos
programats dins el projecte en tot el territori català.

coordinació i cooperació amb

l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura en la gestió i organització dels diferents cursos
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que estan planificats dins del projecte ENFOCC i les tasques que es deriven de
l’organització de dit projecte.
Serà objecte de la feina que aquestes activitats es portin a terme amb un nivell de qualitat
òptim, assessorant i donant suport al grup coordinador en qualsevol de les tasques
encomanades per el mateix.
c) Realització d’un informe tècnic final de cada un dels objectius específics que
s’especifiquen en l’apartat 3, en objectes del servei. Cada curs o jornada organitzada,
tindrà de ser justificada per l’informe tècnic corresponent i els diferents informes de control
i seguiment que es requereixen per la organització.

Article 5.- METODOLOGIA DE TREBALL I INDICADORS DE GESTIÓ
L’empresa licitant haurà de definir la metodologia de treball que s’utilitzarà per proveir
aquest servei, i els indicadors de gestió que permetran el seguiment de la gestió per part
de l’Agència.
Article 6.-MODEL DE FUNCIONAMENT ECONÒMIC
El proveïdor del servei proporcionarà tota la informació necessària a l’Associació Leader
Ripollès Ges Bisaura perquè efectuï els pagaments necessaris tant pel servei objecte
d’aquest concurs, com a tercers proveïdors de productes o serveis pels centres.

D’aquesta manera, el proveïdor del servei objecte d’aquest concurs assumeix tota la
responsabilitat i la feina en la gestió econòmica, excepte en el tràmit dels pagaments, i els
tràmits fiscals que se’n derivin.
Article 7.- TERMINI D’ACTUACIÓ
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Totes les actuacions es realitzaran des de la data de signatura del contracte fins a 31 de
d’octubre de 2016.

Article 8.- PREU DEL CONTRACTE
El preu màxim de licitació s’estableix al Plec de Clàusules Administratives. Amb caràcter
general, s’entén que, en les ofertes i els preus proposats per l’adjudicatari, s’hi inclouen
totes les despeses necessàries per al compliment de les prestacions contractades, com
són costos de personal, materials, manteniment, assegurances, beneficis, taxes i tota
mena de tributs, i també l’IVA.
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