PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
CONCURS, DELS TREBALLS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA PER A L’ELABORACIÓ
DELS ESTUDIS PREVIS, DIAGNOSI, DISSENY I PLA D’ACCIÓ DEL "PLA ESTRATÈGIC
DEL MARESME"

1. Objecte d’aquest plec
Establir les condicions tècniques que han de regir els treballs de consultoria i assistència per
a l’elaboració dels estudis previs, diagnosi, disseny i pla d’acció del Pla Estratègic del
Maresme.
2. Metodologia
La metodologia emprada haurà de ser proposada pels licitadors, essent condició necessària
incloure mecanisme que afavoreixin la difusió del procés d’elaboració del Pla Estratègic.
En qualsevol cas, les fases mínimes de la metodologia proposada hauran de contemplar les
següents:



Proposta organitzativa i metodològica per a l’elaboració del Pla Estratègic del Maresme.
Així mateix, s’inclourà una proposta de dinamització de la participació dels actors públics
i privats implicats en el procés de planificació estratègica territorial.



Inici i posada en marxa dels procés de planificació estratègica territorial.



Anàlisi de la situació actual de la comarca del Maresme.



Diagnosi endògena i exògena.



Definició d’objectius i formulació i selecció d’estratègies.



Redacció del Pla Estratègic.



Avaluació de l’aplicació del Pla Estratègic.

Així mateix, la metodologia d’elaboració, l’estratègia participativa i l’estructura organitzativa
del Pla Estratègic ha de tenir en compte i incorporar necessàriament la doble dimensió
territorial i temàtica següent:

-

Dimensió territorial


La comarca del Maresme en la seva totalitat



Els subsistemes territorials següents:
•

Maresme Sud

•

Maresme Nord

•

Maresme Centre – Mataró

•

Vall de Tordera

-

Dimensió temàtica


Territori



Economia



Sostenibilitat



Mobilitat



Cohesió social



Cultura



Comunicabilitat



Administració

3. Productes a obtenir
1.

L’encàrrec haurà de contenir, al menys, els productes següents:
a.

Mètodes,

procediments

de

treball

i

estratègies

participatives

per

a

l’elaboració i seguiment del Pla Estratègic.
b.

Descripció exhaustiva de la situació actual de la comarca del Maresme,
interna i externa, a nivell integral (econòmic, social, cultural, territorial, etc.)

c.

Diagnosi global (anàlisi DAFO), que serà elaborada tenint en compte l’anàlisi
de l’entorn i la situació actual, que permeti definir, per una banda, dins del
model de futur, la missió i els objectius estratègics de la comarca del
Maresme i, per una altra, que permeti identificar els projectes i/o serveis
demandats i llurs usuaris potencials.

d.

Document del Pla Estratègic del Maresme.

e.

Projectes específics que sigui precís desenvolupar, bé de caràcter sectorial o
transversal.

f.

Pla operatiu que s’hauria de seguir per a que els projectes estiguin
degudament coordinats, prioritzats, organitzada llur implantació de forma
adequada i situada en una programació temporal.

g.
2.

Sistemes d’avaluació de la seva implantació.

Els ofertants podran realitzar subcontratacions de l’estudi a presentar, fent constar
aquesta circumstància de forma clara en la seva oferta, això és, indicant el nom de
l’empresa, domicili, nombre de treballadors i justificació dels motius pels quals s’opta
per la subcontractació. La responsabilitat a tots els efectes serà de l’ofertant.

3.

L’estudi haurà de contemplar i proposar solucions per als objectius a cobrir abans
exposats, podent els licitadors analitzar i proposar altres aspectes complementaris.

4. Condicions de desenvolupament dels treballs
1.

La supervisió, seguiment i control del resultat dels treballs correspondrà al Consell
Comarcal del Maresme. En qualsevol cas, el Consell Comarcal designarà, com a

mínim, un interlocutor del projecte, que serà el vincle principal de l’empresa que
obtingui la licitació.
2.

L’adjudicatari designarà una persona com a cap del projecte, que serà el responsable
davant de l’interlocutor(s) del projecte nomenat pel Consell Comarcal del Maresme.

3.

L’adjudicatari haurà de comptar amb els mitjans propis de tota índole que pugui
necessitar per a executar amb èxit els serveis objecte del present contracte.
L’organització del projecte i la seva execució haurà de ser tal que permeti obtenir un
seguiment formal del seu avanç.

4.

El seguiment i control del projecte s’efectuarà sobre les bases següents:
a.

Per al seguiment i control dels treballs es constituirà un Comitè de Direcció,
en el que s’integraran el membres del Comitè impulsor del Pla Estratègic
Territorial del Maresme creat pel Consell d’Alcaldes, representants del Consell
Comarcal del Maresme i de l’empresa adjudicatària dels treballs, amb la
finalitat de que es realitzi el seguiment del contracte, informant de la seva
activitat i elevant a òrgans superiors quantes propostes estimin oportunes.
Les reunions tindran una periodicitat mensual.

b.

Seguiment continu de l’evolució del projecte per part de l’interlocutor(s)
comarcal, tenint a més reunions de seguiment i revisions tècniques, en la
periodicitat necessària, amb el cap del projecte, a l’objecte de revisar el grau
d’acompliment dels objectius, les reassignacions i variacions d’efectius de
personal dedicat al projecte, les especificacions funcionals de cadascun dels
objectius i la validació de les programacions d’activitats realitzades.

