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INFORME TÈCNIC D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE OBERT ORDINARI DE SERVEIS 

 
 

 

 
Atenent allò establert a l’article 172 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s’aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i a l’article 118 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s’emet el present informe. 

 
ANTECEDENTS I SITUACIÓ DE PARTIDA, 
  
L´Ajuntament de Viladecans organitza la cinquena trobada d’innovació i indústria IND+I, que té el suport, 
entre altres, de la Diputació de Barcelona, Aigües de Barcelona, ACCIÓ i l´Àrea Metropolitana de Barcelona 
i que tindrà lloc el proper 1 d’abril de 2020 a Viladecans. 
  
Així mateix, compta amb un Consell IND+I amb presència d’un grup de professionals i institucions del 
sistema d’innovació català i espanyol, que contribueixen com a nucli de la comunitat IND+I a consolidar 
aquest espai de reflexió a l’agenda nacional. 
  
Link on trobar més informació sobre les edicions anteriors:   http://indi.cat 
 

INDICADORS VALOR ESPERAT RESULTAT REAL 

 

Assistència 

 

Mínim 200 
persones 

 

Edició Assistents 

2016 168 

2017 231 

2018 220 

2019 206 
 

 

Equilibri 
triple hèlix 

 

1/3 empreses 

1/3 
coneixement 

1/3 institucions 

 

 BBDD 
IND+I 

IND+I 
2019 

Empreses 145 30% 70 34% 

Institucions 170 35% 116 56% 

Coneixement 175 36% 20 10% 

 490  206  
 

 

Participació 
femenina 

 

 

Mínim un 40% 

 

Edició Dones 

2016 35,70% 

2017 39,50% 

2018 44,50% 

2019 49,51% 
 

 
 
La trobada anual és la principal i primera iniciativa IND+I, que ja compta amb quatre edicions (2016, 2017, 
2018 i 2019). La valoració de les trobades és considerada bona o molt bona. S’assoleixen els objectius que 

 

ASSUMPTE: CONTRACTACIÓ CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SECRETARIA TÈCNICA EN LA 

PREPARACIÓ I EXECUCIÓ DE LA V EDICIÓ DE LA TROBADA D´INNOVACIÓ I INDÚSTRIA 

IND+I DAY 2020 QUE ES CELEBRARÀ EL PROPER  2  D´ABRIL  DE  2020  A  VILADECANS  I  DE 

LES  INICIATIVES  DE  LA COMUNITAT IND+I PRÈVIES  A  AQUESTA DATA.  (Exp. 02/FCV/2019) 

 

IMPORT: 12.396.70 euros € (IVA NO inclòs). 

http://indi.cat/
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s’havien plantejat, tant a nivell d’assistència (més de 200 persones a les tres últimes edicions) com a nivell 
de contingut (en les 4 edicions, més del 90% considera bons o molt bons el contingut i l’organització i en 
recomanaria l’assistència).  
 
La trobada es va convertint en un espai de referència neutral, positiu, ambiciós, estable, crític i transversal 
per a la reflexió conjunta de tots els agents implicats en la innovació i la indústria, no tant un espai per a 
trobar solucions concretes particulars. Finalment, la trobada destaca pel seu format innovador i orientat a 
fer de l’acte una experiència única. La presència de ponents de primer nivell, com Mariana Mazzucato (“The 
Entrepreneurial State”) al 2017 i Richard Shearmur, al 2019, han ajudat a posicionar la trobada com a cita 
ineludible per a empreses, institucions i persones expertes de l’àmbit. 
  
A part, al 2017 es va posar en marxa una xarxa de persones interessades en aquests temes, l’IND+I 
Club (www.indi.cat/club3), actualment amb més de 400 membres registrats (de Catalunya i Euskadi 
principalment). En aquest marc s’han organitzat 8 sessions del club de lectura, en el que més de 20 
voluntaris han llegit llibres de tendències globals actuals i ens els han explicat. Volem estar al corrent de 
les tendències globals, que sovint ens arriben a través de recomanacions de nous llibres publicats. Com que 
el nostre dia a dia no ens permet llegir-los tots, proposem que ens els repartim, amb qui vulgui participar 
voluntàriament, i que ens els anem explicant durant l’any i, en els casos més interessants, en el propi IND+I. 
Farem xarxa i generarem oportunitats alhora que ens posem al dia de les tendències globals 
  
Finalment, també al 2017 es va iniciar l’IND+I Science, una plataforma de promoció del coneixement 
científic en l’àmbit de la innovació, la indústria i l’agenda de les ciutats sostenibles. S’han establert 3 premis 
a propostes de recerca per a doctorands (www.indi.cat/indiscience), conjuntament amb el Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona i el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. 
  
Per a l’edició de l’IND+I del 2020, es planteja una jornada al voltant de les “connexions entre ecosistemes 
locals d’innovació per a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), llançats per la 
ONU. Aprofitarem per convidar a ciutats espanyoles de la ciència i la innovació (Red Innpulso) i construirem, 
amb elles, xarxes d’ecosistemes locals alineats a reptes concrets del planeta i la societat  
 
Reptes: 

 Les trobada anual sobre innovació i indústria de Viladecans pretenen convertir-se en l’esdeveniment 
de referència a Catalunya/Espanya en l’àmbit de la divulgació i la discussió de tendències i innovacions 
industrials i les polítiques d’innovació i competitivitat que les poden d’impulsar. 

 Té la voluntat de connectar de manera sòlida amb l’estratègia europea de creixement i ser altaveu del 
sistema d’innovació i competitivitat industrial europeu. 

 D’altra banda, pretén atraure, a la zona d’activitat econòmica de Viladecans, el Delta del Llobregat i 
l’Àrea Metropolitana, el talent empresarial, tecnològic i acadèmic de primer nivell, per a poder generar 
coneixement i opinió d’alta qualitat sobre aquests àmbits, anant més enllà de les conclusions de les pròpies 
jornades.  

Links on trobar més informació sobre la les edicions passades: http://indi.cat 
 
En el present plec es descriuen de forma detallada les principals tasques a desenvolupar per a la 
coordinació tècnica en la preparació i execució de la V Trobada d´Innovació i Indústria, que estan inclosos 
en l’objecte del contracte. 

Cal diferenciar les despeses pròpies del pressupost de licitació recollit a la clàusula 5a. del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, de la resta de despeses de producció i realització necessàries, que si 
bé seran gestionades totalment (inclòs el pagament) per l’adjudicatari no formen part del present 
pressupost de licitació. 

 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE. 
 
L´objecte del contracte és la contractació del servei de coordinació tècnica en la preparació i execució de 
la V edició de la Trobada  d´Innovació i Indústria IND+I Day 2020 que es celebrarà el proper 1 d´abril de 
2020 a Viladecans i de les iniciatives de la comunitat IND+I prèvies a aquesta data 
 

http://www.indi.cat/club3
http://www.indi.cat/indiscience
http://indi.cat/
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1.1. EL CLUB DE LECTURA DE L’IND+I 
 
La campanya de l’IND+I Club i la seva primera iniciativa, el Club de lectura, es va llançar el novembre de 
2016. I des de llavors ha seguit desenvolupant xarxa durant tots aquests l´any. 
 
L´INDI CLUB en dades: 
400 persones inscrites 
23 voluntàries per llegir i resumir llibres 
40 d´elles fora de Barcelona 
8 sessions organitzades (i una pendent al febrer a Madrid) 
 
Una iniciativa que funciona a base de persones voluntàries que llegeixen i resumeixen per als membres 
del club els principals llibres de tendències de l´any. 
 
Existeix un repositori web de resums de llibres presentats a l´INDI Club.  
 
Caldrà doncs: 
Secretaria tècnica de suport a l’organització de 2 sessions (3 lectors-presentadors i 20-40 persones 
assistents per sessió): 

- Planificació i coordinació de les sessions 
- Coordinació de difusió prèvia i nota de premsa posterior;  
- Assegurar la presència d’informació a la web, abans i després de cada sessió.  
 

Es preveu una sessió abans de final del 2019 i una altra entre gener i març de 2020, totes dues a 
Catalunya. 
 
1.2. PREMIS DE RECERCA IND+I SCIENCE: 
 
L´altra iniciativa és l´IND+I Science. L´objectiu d´aquesta iniciativa és que l´IND+I també es converteixi en 
una font de generació i transmissió del nou coneixement científic relacionat amb la innovació, la indústria 
i el desenvolupament sostenible de ciutats i regions. L’acció prevista en aquest encàrrec és l’organització 
del simposi científic on es presentaran les recerques corresponents a les propostes premiades al primer 
trimestre de 2019.  
 
Caldrà doncs, en el marc de la convocatòria 2019, en la que van resultar guanyadores 3 investigadores per 
les seves propostes de recerca: 
 
- Secretaria tècnica del simposi de presentació de les 3 recerques, en coordinació amb el PEMB i el 
Pacte Industrial de la RMB i amb els dos socis acadèmics, la UB i la UPC. 
- Coordinació de la difusió prèvia i nota de premsa posterior;  
- Assegurar la presència d’informació a la web, abans i després del simposi. 
 
1.3. LA TROBADA IND+I DAY 2020: 
 
Apostem per una trobada d’un dia en la que s’equilibri les ponències més empresarials i tecnològiques 
(sobre tendències i innovacions industrials) i les més relacionades amb les necessàries mesures polítiques 
(sobre polítiques d’innovació i competitivitat). 
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Dia: Dijous, 2 d´abril de 2020. 
Lloc: Per confirmar. 
Hora: De 9 a 18 hores. 

 
 
Codi CPV: 72224000-1 

 
2. Pressupost de licitació: 14.500,00 euros € (IVA exclòs). 

 
3. Termini d’execució: del 10 de novembre de 2019 fins el 30  d’abril de 2020. 
 

4. Empreses que han presentat ofertes després de la publicació de la licitació: 

 
- ALEYOIS HARO PERALTA 

- ZELIG COMUNICACIÓ 

- FI GROUP 

- KUBICCO 
 

 
5. Data de publicació de l’oferta en el perfil del contractant  18/10/2018 a les 6:00 h 
 
 
6. Ofertes presentades: 
 
D’acord amb els plecs tècnics, la valoració del preu es feia tenint en compte la fórmula següent. 
 
                                OFERTA                         I.V.A (21%)                      Oferta + IVA 
 

ALEYOIS 14.300,00  € 3.003,00  € 17.306,00 € 

ZELIG 12.800,00 € 2.688,00 € 15.488,00 € 

FI GROUP 11.346,25 € 2.382,71 € 13.728,96 € 

KUBICCO 12.760,00 € 2.679,60 € 15.439,60 € 

 
 
7. A continuació es fa la valoració tècnica per a cada oferta presentada que s’ha fet tenint en 
compte els següents  criteris: 
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-> Solvència tècnica: Valoració dels treballs presentats similars a la proposta de Secretaria 
Tècnica. 
-> Solvència professional: Valoració dels CV dels professionals presentats a càrrec de la 
Secretaria Tècnica. 

 
En les taules també s’inclou la valoració econòmica. Al final de les valoracions, s’afegeix una 
puntuació global, resultat de la suma de les puntuacions. 

 

Nom de l’empresa:    ALEYOIS HARO PERALTA 

Solvència tècnica 15 punts 

Solvència professional 15 punts 

Oferta Econòmica 14.300,00  €  (sense IVA). Total   47,61 punts 

Valoració Total 77,61 punts 

 
 

Nom de l’empresa:    ZELIG COMUNICACIÓ 

Solvència tècnica 20 punts 

Solvència professional 20 punts 

Oferta Econòmica 12.800,00  €  (sense IVA). Total   53,19 punts 

Valoració Total 93,19 punts 

 
 

Nom de l’empresa:  FI GROUP 

Solvència tècnica 20 punts 

Solvència professional 20 punts 

Oferta Econòmica 11.346,25  €  (sense IVA). Total   60 punts 

Valoració Total 100 punts 

 
 

Nom de l’empresa: KUBICCO 

Solvència tècnica 15 punts 

Solvència professional 15 punts 

Oferta Econòmica 12.760,00  €  (sense IVA). Total   53,35 punts 

Valoració Total 83,35 punts 
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8. Atesa la disponibilitat de fons per atendre la despesa en el pressupost general de l’exercici 
2019. 

 

 
FONAMENTS DE DRET 

 

1. Els articles 1, 28 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP), per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 

2. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la de contracte Obert 
Simplificat de serveis d’acord amb allò establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

3. Donada la quantia del valor estimat d’aquest contracte, es pot  tramitar l’expedient com a 
contracte Obert Simplificat amb l’existència d’una  Mesa de Contractació que examinarà 
aquest Informe Tècnic i prendrà les decisions oportunes al respecte, d’acord amb 
l'establert a  l’art. 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

9. Ateses les bases d’execució del pressupost general de 2019. 
 

 

En base a tot l’anterior, PROPOSO : 

 
PRIMER.- APROVAR L’ADJUDICACIÓ del contracte obert simplificat de prestació del servei 
de secretaria tècnica en la preparació i execució de la V edició de la trobada d´innovació i 
indústria ind+i day 2020 que es celebrarà el proper  2  d´abril  de  2020  a  viladecans  i  de 
les  iniciatives  de  la comunitat ind+i prèvies  a  aquesta data a favor de FI GROUP. 

 
Per un valor del servei de 

 
- Import sense IVA:   11.346,25  € (sense IVA) 
- IVA (21%) :     2.382,71 € 
- Valor Total:              13.728,96 € (IVA inclòs)  

 

SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA corresponent a càrrec dels pressupostos 
general de l’exercici 2019.   

 
 

Viladecans, 5 de novembre de 2019 
 
 
 
 
 
        Joan Bassolas Ferran 
        gerent 
        Fundació Ciutat de Viladecans 
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