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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL C ONTRACTE DE 
SERVEIS DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA D EL RIU BESÒS, 
PROGRAMA D’EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL A LA CONCA DEL BE SÒS CURS 
2016/17. PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT. 

  

 
 
1.) Objecte 
 
El present plec de condicions té per objecte precisar les condicions especifiques per a 
la contractació del Programa d'Educació Mediambiental a la Conca del Riu Besòs. 
 
2.) Finalitat 
 
El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, en endavant, Consorci, durant 
els últims anys ha posat a disposició de les escoles de la conca el programa educatiu " 
VIU EL BESÒS", la finalitat d’aquest nou concurs es l’adequació del programa 
educatiu a la nova realitat de la conca. 
 
3.) Àmbit 
 
El programa educatiu ha d’aplicar-se fonamentalment als nivells adequats de primària, 
secundaria i batxillerat de les escoles públiques i privades dels municipis consorciats al 
Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besos, i restant obert a altres col·lectius 
socials. 
 
4.) Directrius  
 
El programa educatiu ha d' estar centrat en els conceptes "El cicle natural de l’aigua", 
"La conca hidrogràfica ", 'L’espai fluvial", “La depuració”,  "L'estalvi i la reutilització" i 
“La fauna i la flora”. 
El programa ha de ser de fàcil comprensió, estimulant la participació, la sensibilització i 
de fàcil adaptació als anys successius. 
 
5.) Contingut del programa 
 
El contingut del programa ha de contemplar com a mínim els següents punts: 
 5.1.- Campanya de difusió a les escoles de la informació del programa i mètode 
a utilitzar 

5.2.- Activitats educatives. Les diferents activitats educatives proposades en el 
programa es desglossaran en: 

• El nivell/curs al que estan dirigits, 
• l’objectiu/s a aconseguir per a cada curs, 
• Les actuacions a realitzar ( activitats a l’escola, visites, mostreigs, etc...)  
• la proposta de material educatiu (previ a la visita i durant la visita)  
• seguiment posterior a les visites. 

5.3.- Monitorització de les activitats educatives. (El numero d’unitats educatives 
a atendre en el curs serà de 200 en les seves diferent variants o activitats, el 
que implica aproximadament un total de 5.000 alumnes.) 
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6.)  Termini d’execució  
 
El contracte es preveu per una durada inicial d’un curs acadèmic (2016/17) i 
prorrogable, de mutu acord, per un altre any. 
El programa s’iniciarà i es finalitzarà amb el curs escolar de l’any corresponent, en el 
temps previ necessari de preparació. 
L'empresa adjudicatària haurà de fer entrega dels materials necessaris per a la posta 
en marxa del programa en els 30 dies després de l’adjudicació. 
Amb l’inici del curs escolar s’ha d’iniciar la tramesa d’informació a les escoles (15 de 
setembre), per començar les visites en el mes d’octubre següent. 
 
 
7.) Pressupost 
 
El preu total del Programa d’educació mediambiental a la Conca del Besos es fixa en 
la quantitat de TRENTA-CINC MIL EUROS (35.000,00 €) (I.V.A. vigent exclòs) 
Cada partida haurà d’anar pressupostada independentment i desglossada concepte a 
concepte. 
 
 
8.) Documents aportats pel Consorci  
 
El Consorci facilitarà a l’adjudicatari el material educatiu que fins ara s’ha utilitzat en el 
programa educatiu "VIU EL BESÒS" material educatiu propietat del Consorci (CDCRB) 
que sigui adaptat a la seva proposta. 
 
 
9.) Certificació i forma de pagament  
 
Certificacions 
9.1.- Actualització, edició i divulgació del material educatiu 

Es certificarà el 50% a l’inici de les visites i el 50% restant un cop s’arribi a la 
visita numero 90. 
9.2.- Despeses de gestió 

Es certificarà el 50% a l’inici de les visites i el 50% restant un cop s’arribi a la 
visita numero 90. 
9.3.- Activitats de les unitats educatives 
 Les activitats de les unitats educatives es certificaran per mes vençut i d’acord 

amb el preu de l’oferta. 
 
El pagament s’efectuarà una vegada presentada la certificació mensual, en funció dels 
treballs realitzats presentada per l’empresa mateixa i després de la validació favorable 
del tècnic responsable. 
 
 



Programa educació mediambiental a la Conca del Besòs 2016 / 17  Plec de condicions tècniques particulars 

 

4/7 

10.)  Documentació a presentar, forma i contingut d e les proposicions 
 
10.1) Sol·licitud de participació  
 
La documentació per prendre part en aquest procediment negociat amb publicitat es 
presentarà dins el termini que s’estableixi en l’anunci corresponent, en el Consorci per 
a la Defensa de la Conca del riu Besòs a l’Avinguda Sant Julià 241 08403 Granollers 
tel 93 840 5270, de dilluns a divendres laborables, de 09 hores a 14 hores, podent 
ésser també enviada per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar 
abans de 14 hores a l’Oficina de Correus i dins del termini màxim establert a l’anunci 
corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant telegrama o fax al 
Consorci el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, 
el termini esmentat per a la presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies 
des de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà 
admesa en cap cas.  
 
10.2) Documentació a presentar. 
 
La documentació a presentar per a la participació es la indicada en la clàusula 1.9.1 
Sol·licitud de participació del plec de clàusules administratives particulars. 
 
 
11.) Obertura de pliques  
 
La mesa de contractació efectuarà l’obertura de les propostes d’acord amb la data de 
l’anunci, a les 12 hores, en la seu del Consorci. 
 
 
12.) Selecció de les candidatures 
 
Es seleccionaran d’acord amb la clàusula 1.10.2) Criteris de selecció dels candidats 
del plec de clàusules administratives. 
De les empreses presentades es seleccionarà les 3 empreses que obtinguin les millors 
puntuacions. En cas d’empat, es convidarà a presentar oferta a totes les empreses 
empatades. 
 
Les empreses seleccionades presentaran les seves proposicions econòmiques i 
tècniques en el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs a l’Avinguda Sant 
Julià 241 08403 Granollers tel 93 840 5270, en el termini que s’estableix en la invitació 
corresponent, que no podrà ser:  
 

• inferior a 15 dies a comptar des de la data d’enviament d’aquella  
 
D’acord amb la clàusula 1.11.1 Documentació a presentar per les empreses 
seleccionades del plec de clàusules administratives. 
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13.) Documentació a presentar per les empreses sele ccionades. 
 
D’acord amb la clàusula 1.12) Aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació , La 
proposta de programa educatiu estarà constituïda fonamentalment per: 
 
1.- Presentació del programa 
2.- Calendari de treball (preparació i execució) detallat com a màxim per mesos 
3.- Abast de la campanya de difusió i sistema/es a utilitzar. 
4.- Activitats educatives. Les diferents activitats educatives proposades en el programa 
es desglossaran en els següents conceptes per cada una d’elles: 

• El nivell/curs al que estan dirigits, 
• l’objectiu/s a aconseguir,  
• les actuacions a realitzar ( activitats a l’escola, visites a EDAR’s (llistat 

EDAR’S annex 1), mostreigs, visites de camp, activitats a l’escola etc...)  
• la proposta de continguts material educatiu (previ a la visita i durant la 

visita) 
• la proposta de formats del material educatiu  
• monitorització de l’activitat educativa (ràtio monitor/participants) 
• seguiment posterior a les visites 

 
5.-Monitors: Equip humà que es dedicarà a l’execució directa del programa 
assenyalant les responsabilitats i l’àmbit de participació de cadascun dels membres i 
també la dedicació prevista. 
6.-Gestió: mitjans materials, organitzatius i/o control que es posaran a disposició per a 
la gestió del programa 
 
7.-Pressupost desglossat per: 

• Edició i divulgació del material educatiu, 
• Despeses de gestió 
• Activitats educatives (1,2,3,....)  

D’acord amb el quadre 1.11.1 del plec de clàusules administratives 
 

  OFERTA DE LICITADOR 

Servei Preu 
unitari 

màxim IVA 
exclòs 

Preu unitari 
ofertat IVA 

exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import 
IVA 

Total preu 
unitari 

ofertat IVA 
inclòs 

Activitat 1 €     

Activitat 2 €     

Activitat ... €     

Activitat… €     

Despeses d’edició i 
divulgació  

€     

Despeses de gestió €     
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14.) Direcció i coordinació  
 
El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs nomenarà un responsable 
tècnic dels treballs que coordinarà i supervisarà el seu desenvolupament, les ordres 
donades seran de compliment obligat per part de l’empresa adjudicatària. 
 
15.) Especificacions  
 
L’empresa adjudicatària realitzarà el servei a les escoles tant públiques com privades 
gratuïtament, l’únic cost que el programa no assumeix, és el transport. 
 
 
 
 
Aprovat per Acord de Junta General de 16 de desembre de 2016  
Granollers, 16 de febrer de 2016 
 
 
Manel Ramal i Mata 
Secretari General 
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Annex 1 .- Llistat EDAR’s 
 
 

EDAR Riu / Riera on desguassa Observacions 

Cànoves i Samalús Riera de Cànoves  

Sant Antoni de Vilamajor Riera de Vilamajor  

La Roca del Vallès Mogent  

Vilanova del Vallès Mogent  

Congost Congost  

La Garriga Congost  

Granollers Congost  

Sant Quirze de Safaja Tenes  

Sant Feliu de Codines Tenes  

Santa Eulàlia Ronçana Tenes  

Caldes de Montbui Riera de Caldes  

Montornès del Vallès Besòs  

La Llagosta Besòs  

 
Es poden consultar les característiques de les EDAR’s a la Web del Consorci www.besos.cat 
 


