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1

ANTECEDENTS

La Diputació, mitjançant el servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori (MSET) del SAM, ofereix educació i sensibilització ambiental als
municipis de la demarcació de Tarragona.
El projecte “Operació Baronia d’Escornalbou” té com a objectiu valoritzar l’espai
natural i paisatgístic dels municipis de la Baronia d’Escornalbou, es pretén
aconseguir la reactivació d’una zona rural de la muntanya del prelitoral tarragoní, a
partir de la millora de les condicions de l’entorn, com a element bàsic per a
l’increment de la competitivitat del turisme d’interior, amb especial atenció als
recursos culturals, patrimonials, del medi natural i del lleure actiu i d’aventura.
El projecte està cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional
(FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020 (objectiu d’inversió en creixement i ocupació, eix 6).
Una de les accions del projecte és el disseny i la realització d’itineraris de natura a
l’entorn del castell d’Escornalbou per a famílies i grups.

2.

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte d’aquest contracte és el disseny, definició i realització d’itineraris de natura
en l’entorn del castell d’Escornalbou per a famílies i grups diversos: població dels
municipis de la Baronia d’Escornalbou, entitats, associacions, prescriptors de
proximitat (ciclistes, caminadors i amants de la natura d’arreu de Catalunya i
especialment de les comarques de Tarragona), excursionistes de les rodalies, ....,
que visitin l’entorn del castell.
L’objectiu directe de l’actuació és impulsar el coneixement i interpretació dels
principals elements de l’entorn del Castell Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=11416e7a-09ab-4e87-8580-94f3ef6bfc71

Els objectius concrets de les actuacions, a nivell de coneixement assolit, seran:

-

conèixer l’entorn del castell d’Escornalbou

-

treballar en base a un criteri d’interpretació els següents àmbits:

o flora i fauna: biodiversitat, espècies d’interès,...
o geologia i mineria: singularitat geològica, mineralitzacions, explotació
minera

o gestió forestal sostenible, prevenció d’incendis forestals
-

posar en valor el paisatge i el patrimoni natural i cultural dels boscos
d’Escornalbou.

Amb aquesta actuació hem de:

-

fer que els participants gaudeixen, s'ho passin bé i tinguin unes vivències
experimentals i emocionals molt positives

-

oferir experiències de gaudi i descoberta del territori

-

fer conèixer que la Diputació és l'organitzadora d'aquesta actuació
2
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3.

DEFINICIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

3.1. Treballs a realitzar
Els treballs a realitzar es desglossen en cinc paquets de treball:
• Disseny i definició
d’Escornalbou

d’itineraris

de

natura

a

l’entorn

del

Castell

Inclou el disseny dels continguts i materials emprats en els itineraris, així com el
disseny de la dinàmica pedagògica proposada i l’especificació dels recursos que
s’hi utilitzaran. Caldrà tenir en compte que tots els materials i recursos utilitzats
hauran de ser elaborats directament per l’adjudicatari o bé garantir que es
disposa dels drets per al seu ús (sigui en les imatges, vídeos, presentacions,
etc.).
Es dissenyaran 2 tipus d’itineraris de natura, d’una durada de 2 hores per a
famílies i grups diversos: població dels municipis de la Baronia d’Escornalbou,
entitats, associacions, prescriptors de proximitat (ciclistes, caminadors i amants
de la natura d’arreu de Catalunya i especialment de les comarques de
Tarragona), excursionistes de les rodalies...., que visitin l’entorn del castell i que
es realitzaran en funció de la climatologia, edats del grup i s’adaptaran a fets
sobrevinguts:
Corralines + cicle de l’aigua + carboneres

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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El Camí dels frares i/o la Font del Sarraí
Per al disseny d’aquests itineraris es podrà consultar el document d’interpretació
del patrimoni cultural de l’entorn natural i patrimonial del Castell d’Escornalbou i
l’estudi d’interpretació dels principals elements definitoris de la natura a la
Baronia d’Escornalbou.
• Excecució dels itineraris de natura in situ, aproximadament un total de 45
Inclou: realització de l’itinerari d’una durada de 2 hores en total, adreçat a
famílies i grups diversos. Es realitzarà un itinerari per grup, en un total 2 grups
el mateix dia, tot i que, en dies excepcionals es requerirà de 2 educadors
ambientals simultàniament, ja que serà necessari realitzar 3 o 4 itineraris. Les
dates de les activitats seran durant l’any 2021, en cap de setmana,
concretament en dissabte i diumenge pel matí, dels mesos de juny, juliol,
setembre, octubre i novembre (excepcionalment es pot realitzar algun dia entre
setmana). I serà amb una orientació pedagògica, divulgativa i divertida, en
llenguatge adequat a tots els públics.
L’activitat serà impartida per un expert en educació ambiental amb domini de la
temàtica a impartir, o bé per un expert en medi natural amb domini de les
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habilitats comunicatives i pedagògiques necessàries per garantir els objectius
desitjats.
L’adjudicatari realitzarà, també, un reportatge fotogràfic de l’itinerari, fotografies
que lliurarà, via digital, a la Diputació de Tarragona.
• Adaptació de l’execució dels itineraris de natura a les mesures sanitàries
derivades de la COVID 19
Donades les mesures sanitàries d’obligat compliment derivades de la COVID19,
l’empresa adjudicatària serà responsable d’adaptar l’execució dels itineraris de
natura i l’activitat complementària a la nova situació provocada per la COVID-19
per evitar el contagi entre individus. Les accions a realitzar seran les següents:
-

Nombre màxim de participants per grup: 10 persones.

-

Donar a conèixer la Declaració de compromís per part de l’usuari (i dels
menors que en sigui responsable), tot assumint: les mesures a adoptar per
evitar el contagi de la malaltia, les condicions de cancel·lació en cas
d’usuaris amb simptomatologia compatible amb la COVID-19, el
reconeixement de l’autoritat del guia de l’activitat en relació al compliment de
les mesures de seguretat establertes, i, en general tot allò contemplat en el
que en cada moment dictamini l’autoritat sanitària competent.

-

Procurar mantenir una distància mínima interpersonal de seguretat de 2
m, tot evitant qualsevol contacte físic amb el guia i amb la resta d’usuaris
que no siguin del mateix grup familiar.

-

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Realitzar la inscripció prèvia a l’execució de l’activitat, bé per telèfon o
correu electrònic.

Portar mascareta durant el desenvolupament de l’activitat.

-

Rentar-se les mans amb hidrogel desinfectant abans d’iniciar l’activitat i
en finalitzar-la.

-

Recollir i endur-se per part de cada usuari els residus que hagi pogut
generar en el desenvolupament de l’activitat.

-

No compartir cap mena de material entre persones si no ha estat
degudament desinfectat entre ús i ús.

-

Els usuaris podran fer l‘avaluació posterior de l’activitat mitjançant correu
electrònic adreçat al gestor de l’activitat.

• Coordinació continua amb la Diputació i reunions de seguiment
L’adjudicatari mantindrà la comunicació i coordinació contínua i necessària amb
el/s tècnic/s de seguiment de la Diputació de Tarragona per tal de garantir la
qualitat dels treballs a realitzar i la programació de l’agenda de les activitats. En
aquest sentit, la Diputació de Tarragona facilitarà a l’empresa adjudicatària
l’accés a un calendari online que estarà actualitzat amb les diferents actuacions
programades (hora, data i lloc). Caldrà tenir en compte que totes les activitats
podran ser en dates diferents.
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Així mateix, l’adjudicatari també mantindrà les reunions necessàries, amb un
màxim de tres (3), per valorar i resoldre les incidències sorgides de les activitats.
Aquestes reunions se celebraran a la Diputació de Tarragona o al Castell
d’Escornalbou.
• Millora contínua
Amb posterioritat a la realització de cada activitat, la Diputació podrà elaborar un
qüestionari de satisfacció. Fruit dels resultats del qüestionari i de les
observacions recollides pel/s tècnic/s de la Diputació durant la celebració de
l’activitat o de les reunions de seguiment, es podrà acordar les possibilitats de
millora de l’activitat.

• Memòria final de l’assistència
Per finalitzar l’assistència, i un cop realitzades totes les activitats, es lliurarà un
resum amb els següents continguts:
-

els materials elaborats o mostrats en la realització de l’activitat
(documents adjunts o relació d’enllaços d’Internet: material audiovisual,
fulletons...);

-

llistat, en format de full de càlcul (Excel) amb el detall de les activitats
impartides, especificant el nombre d’assistents i la valoració;

-

conclusions: punts forts, punts febles i observacions i propostes de
millora.

3.2. Localització i abast de les actuacions

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=11416e7a-09ab-4e87-8580-94f3ef6bfc71

Les actuacions es realitzaran a l’entorn del Castell Monestir de Sant Miquel
d’Escornalbou.
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4.

OBLIGACIONS I SEGUIMENT DELS TREBALLS

• L’empresa adjudicatària té l’obligació de complir l’objecte d’aquest contracte.
Coordinació del projecte per part de l’adjudicatari i la Diputació de Tarragona:
• L’adjudicatari indicarà un responsable del projecte, que actuarà de coordinador i
interlocutor del projecte per part de l’empresa.
• La Diputació de Tarragona designarà un tècnic de seguiment encarregat del
projecte.
• L’enllaç i interlocutor amb els participants serà l’adjudicatari, qui rebrà les
peticions per assistir a l’activitat.
Perfil de l’equip de disseny i realització de l’itinerari in situ:
• Les actuacions descrites seran realitzades per personal suficientment qualificat i
amb experiència en la realització dels itineraris objecte d’aquest contracte.
L’oferta haurà d’indicar quina o quines persones realitzaran els itinearis.
• El personal destinat a la realització del servei estarà adscrit a l’empresa
adjudicatària; no tindrà cap tipus de relació laboral amb la Diputació.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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• Durant el transcurs dels treballs, l’empresa adjudicatària pot sol·licitar al Servei
de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori (en endavant
MSET) del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona
qualsevol modificació o addició de personal, sempre que reuneixin les
característiques adients. Aquesta sol·licitud haurà d’estar justificada i
presentada per escrit i requerirà ser aprovada prèviament i explícitament per
aquesta Unitat per a poder-se materialitzar.
Desplaçaments en la realització dels itineraris in situ i les reunions de
seguiment:
• L’adjudicatari assumeix, dins la seva oferta, les despeses de desplaçament fins
al punt de realització de les actuacions i les reunions de seguiment, tant d’anada
com de tornada.
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5.

FORMAT DE LLIURAMENT I PROPIETAT DELS TREBALLS

Format de lliurament dels treballs:
• Els documents generats durant l’execució dels treballs tindran el format que
s’acordi amb la Diputació de Tarragona, d’acord amb la seva imatge corporativa,
la normativa de publicitat del FEDER, la guia d’estil de la web Baronia
d’Ecornalbou, la imatge Escornalbou Reneix i s’incorporan els logotips en
aquest ordre: Generalitat, FEDER, i Diputació de Tarragona
• La imatge gràfica d’identificació i de tota la documentació que es generi en el
marc d’aquesta contractació farà esment de les organitzacions que indiqui la
Diputació per cada actuació
• Els treballs seran lliurats en català
• A continuació es relaciona el llistat de documents que l’adjudicatari haurà de
lliurar, de conformitat amb les tasques realitzades durant l’assistència, en format
digital

Document núm.
1a.

Fase i document

Disseny i preparació de l’activitat

#1

Fitxa tècnica de l’actuació

#2

Materials de l’actuació:

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=11416e7a-09ab-4e87-8580-94f3ef6bfc71

aquest document recollirà un exemplar de cada material o recurs
pedagògic emprat en l’actuació i elaborat directament per l’adjudicatari
(presentacions, fulletons...), així com un llistat d’enllaços amb els
recursos virtuals d’Internet que s’hagin pogut emprar (vídeos,
presentacions...)
#3

Declaració responsable de drets d’ús del material a la Diputació:
Declaració conforme se cedeix la propietat i ús il·limitat del material
elaborat per a l’activitat, en el cas que sigui editat per l’adjudicatari; o bé,
per a materials elaborats per altres editors, declaració responsable
conforme la Diputació pot fer-ne ús i difusió per a les seves activitats i
web.

#4

Materials de difusió:
Aquest document recollirà un exemplar de cada material o recurs
preparat per a la difusió de cada activitat (cartells, fulletons, notes de
premsa...)

2a.
#5

Realització dels itineraris
Registre del nombre dels assistents
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#6

Reportatge fotogràfic de cada actuació

3a.-

Coordinació contínua i reunions de seguiment

#7

Agenda de les activitats: google calendar específic compartit amb
Diputació (segons indicacions de Diputació)

4a.-

Millora contínua

#8

Resultat de cada qüestionari de satisfacció

#9

Informe final de millores introduïdes

5a.-

Final de l’assistència

#10

Resum final de l’assistència, amb:

10.1. material generat per les activitats i/o emprat, però d’autoria
no pròpia;

10.2. detall de les activitats impartides, especificant el nombre
d’assistents i la valoració de cadascuna;

10.3. conclusions: punts forts, punts febles i observacions i
propostes de millora.

Propietat dels treballs:

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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• La Diputació de Tarragona té la titularitat, tant en el cas d’acabament del
contracte com de resolució anticipada, de la propietat intel·lectual en exclusivitat
i a tots els efectes de tots els informes, estudis i altres documents elaborats en
execució del contracte, sens perjudici del dret inalienable d’autoria que
correspon a l’adjudicatari. En conseqüència, la Diputació pot reproduir, publicar i
divulgar, totalment o parcialment, tots aquests materials i documents, sense que
l’adjudicatari pugui oposar-se.
• L’adjudicatari accepta aquesta titularitat de la Diputació i es compromet a
respectar-la i a no fer cap ús, comunicació o divulgació dels informes, estudis i
documents elaborats en execució del contracte, bé sigui de forma total o parcial,
directa o extractada, sense l’autorització expressa de la Diputació, i renuncia
expressament a qualsevol acció en reclamació legal, professional, econòmica o
de qualsevol altre tipus.
• L’adjudicatari ha d’incloure en tots i cadascun dels exemplars de materialització
de l’objecte del contracte, el símbol o la indicació de reserva de drets de
propietat intel·lectual a favor de la Diputació de Tarragona, d’acord amb les
previsions del RD legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de propietat intel·lectual.
• Si durant l’execució del contracte sorgeixen o es creen productes nous derivats
de l’objecte del contracte, aquests també seran propietat de la Diputació de
Tarragona
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6.

TIPUS BASE DE LICITACIÓ

La disponibilitat econòmica màxima per a l’execució del present contracte es fixa en
9.000,00 €, als quals, afegint el 21% d’IVA fa un total de 10.890,00 €.

Concepte

Disponibilitat màxima (€)

Base imposable

9.000,00 €

IVA (21%)

1.890,00 €

TOTAL

10.890,00 €

El preu màxim unitari de les actuacions serà de 200,00 €, als quals, afegint el 21%
d’IVA fa un total de 242,00 € .
Concepte
Base imposable
IVA (21%)
TOTAL

Preu unitari màxim (€)
200,00 €
42,00 €
242,00 €

Les ofertes s’hauran de presentar per preu unitari de l’itinerari.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=11416e7a-09ab-4e87-8580-94f3ef6bfc71

La quantia anterior és màxima i s’ha calculat en funció d’una previsió aproximada
de 45 itineraris de natura. Aquesta import màxim s’executarà en funció del nombre
de sol·licituds rebudes i segons el preu unitari ofertat pel licitador.

7.

TERMINI D’EXECUCIÓ

L’inici del contracte estarà marcat per la data de signatura i caldrà que estigui
finalitzat en un termini de 12 mesos.
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8.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA AMB L’OFERTA
I CRITERIS DE VALORACIÓ

La puntuació màxima a obtenir serà de 10 punts. Per a la seva valoració, es
valoraran els següents criteris, que es corresponen amb la documentació a
presentar en l’oferta, la qual es lliurarà íntegrament en format digital:

Criteri / documentació a presentar

Puntuació
màxima

1. Memòria i demostració de l’itinerari de natura i habilitats de
l’educador:
Es presentarà una memòria amb la descripció metodològica del
desenvolupament de l’itinerari de natura.
En el termini màxim de 15 dies des de la data màxima de
lliurament de les ofertes, es convocarà a les empreses a realitzar
una demostració de l’itinerari de natura, segons el pla de treball
lliurat, al Castell d’Escornalbou. Aquesta demostració tindrà una
durada d’1 hora i haurà de ser una sessió pràctica i resumida de
l’activitat.
La persona que realitzarà la demostració serà la mateixa persona
que l’ofertant prevegui per desenvolupar posteriorment les
actuacions, cas de ser adjudicatari.
Es valorarà el compliment dels objectius, de la comprensió dels
conceptes, el treball pedagògic, el nivell de coneixement assolit,
la vivència experimental, les habilitats comunicatives i
pedagògiques de l’educador/da ambiental.

8,0 punts

2. Oferta econòmica:
Es valorarà l’oferta econòmica només en el cas que s’hagi
superat una puntuació de la demostració de l’itinerari de natura i
habilitats de l’educador superior a 4 punts.
L’oferta haurà d’especificar el preu unitari de l’itinerari, preu que
s’utilitzarà com a referència per a la facturació si l’oferta és
adjudicada.
La baixa econòmica es referirà a l’import del preu unitari de
l’itinerari (base imposable).
La puntuació que el licitador obtindrà en aquest criteri es
calcularà de la següent forma:
P= Punts màxims criteri · (PBL-Oferta que es valora)/(PBL-Oferta
més econòmica)

2,0 punts
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9.

FORMA DE PAGAMENT

Per procedir al pagament, l’adjudicatari podrà presentar factures d’acord amb les
següents especificacions:
• El lliurament de la factura s ha de realitzar electrònicament, indicant el codi DIR3
següent: Oficina Comptable - L02000043 Òrgan Gestor - L02000043 Unitat
Tramitadora - GE0001026
• S’ha d’especificar en la descripció el següent: “Projecte cofinançat pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa
Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i
ocupació, eix 6”.
• El preu de referència per a la facturació serà el preu unitari de l’activitat
proposada en l’oferta.
• L’adjudicatari podrà presentar factura mensual o bimensual amb l’import
corresponent al nombre d’activitats celebrades, prèvia conformitat de les
activitats per part de l’encarregat del projecte (haurà d’haver estat lliurat el llistat
d’assistents i el corresponent reportatge fotogràfic).
• Per poder facturar les dues darreres activitats de les aproximadament 45
previstes, caldrà adjuntar també, al mateix temps, la memòria final de
l’assistència, la qual haurà estat prèviament conformada per l’encarregat del
projecte per part de Diputació.

Un cop donada la conformitat tècnica dels treballs i presentada la factura, la
Diputació de Tarragona tramitarà els pagaments.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=11416e7a-09ab-4e87-8580-94f3ef6bfc71

Tarragona, 15 de març de 2021
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