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Objecte del contracte:  Contractació menor de serveis de 
lideratge expert “leader expert” del projecte indi 2023. 
Número d’expedient:  

04/FCV/2022 

Codi CPV:     

73220000-0     
    

Tipus de contracte: SERVEIS 
Procediment:  Sense Publicitat 

Tramitació:  Ordinària 
Valor Estimat del Contracte: 

14.000,00 € 

Termini d’execució: 

 30 de juny de 2023 

Pressupost de Licitació:  

14.000,00 € 

Pròrroga: No 

Promotor: 

Fundació Ciutat de Viladecans 

Departament gestor: 

Gerència. 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ 
MENOR DE SERVEIS DE LIDERATGE EXPERT “LEADER EXPERT” DEL PROJECTE 
INDI 2023. 
 

 
1. ANTECEDENTS I PUNT DE PARTIDA 

 
L´Ajuntament de Viladecans organitza la setena 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 mes de maig de 2023 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 
2021 261 
2022 234 

 

 
Equilibri triple hèlix 

 
1/3 empreses 
1/3 coneixement 
1/3 institucions 

 
 IND+I 2022 IND+I 2021 
Empreses 110 47% 99 38% 
Institucions 89 38% 123 47% 
Coneixement 35 15% 39 15% 
 234  261  

 

 
Participació 
femenina 

 
Mínim un 40% 

 
Edició Dones 
2016 35,70% 
2017 39,50% 
2018 44,50% 
2019 49,51% 
2021 43,40% 
2022 51,20% 

 

 

 

La trobada anual és la principal i primera iniciativa IND+I, que ja compta amb sis edicions 
(2016, 2017, 2018, 2019, 2021 i 2022). La valoració de les trobades és considerada bona o 
molt bona. S’assoleixen els objectius que 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, i Lourdes   al 2022 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  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. 

També dins del IND+I Science, l’any 2020 es va iniciar la col·laboració amb el FEI (Foro de 
Empresas Innovadoras) que ha donat com a resultat dues publicacions 

Malauradament l’edició de l’IND+I del 2020 no es va poder realitzar degut a la situació creada 
per la pandèmia del COVID-19 i l’estat d’alarma que es declarà el 14 de març del 2020 i que 
es va perllongar fins el mes de juny i l’edició del 2021 va ser totalment emesa On Line. 

En el seu lloc es van programar dos Webinars que van tenir lloc els dies 2 i 9 de juny. 

Des del 2022 les edicions IND+I tindran el seu format On Line per a que pugui ser seguida de 
manera més amplia  

El dia 2 de juny, en Xavier Farràs, membre del Consell INDI i en Carlos Barrabés ens van 
parlar de com “dissenyar el demà” i el dia 9 de juny, en Francisco Marín membre de la 
Federació d’Empreses Innovadores (FEI) i en Jordi García, impulsor i membre del Consell 
INDI van presentar el document “Los Pilares para un futuro más prospero y sostenible”. 

Tots dos webinars van comptar amb molt bona assistència essent molt ben acollits per la 
Comunitat INDI. 

 



 

   
 

  

 

La sisena edició de l’IND+I DAY va tenir lloc el dia 3 de maig de 2022 en format híbrid, amb 
el títol “Camins cap a una sostenibilitat competitiva”. La jornada va voler reflexionar sobre com 
s’està adaptant la indústria, el teixit productiu i la societat als canvis accelerats que s’estan 
vivint arrel del canvi climàtic, així com en posar de relleu les respostes transformadores e 
innovadores que s’estan articulant per donar resposta als reptes sorgits, sobretot entorn a 
com transformar la industria en un sector veritablement sostenible sense perdre la 
competitivitat. Aquesta reflexió es va dur a terme a partir del coneixement i debat sobre noves 
tendències que es faran realitat en un futur proper, i a través de la identificació de solucions 
concretes que el mercat, l’administració, la ciutadania i el coneixement estan plantejant 
actualment.   

A partir de l’experiència satisfactòria del a realització de l’esdeveniment en format virtual l’any 
2021, la Secretaria Tècnica, després d’haver consultat amb el Consell IND+I, va decidir 
realitzar l’IND+I DAY 2022 en format híbrid. Tornant a potenciar els avantatges que té la 
presencialitat sobretot en l’àmbit del networking entre els i les assistents.   

 

Reptes: 

• Les trobada anual sobre innovació i indústria de Viladecans pretén 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 com 
a leader expert que marqui el full de ruta acadèmic i professional a seguir en l’estratègia de 
desenvolupament de l’IND+I 2023 inclosos en l’objecte del contracte. 



 

   
 

 
 

2. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 
 

 
Atesa la insuficiència dels mitjans personals i materials amb què compta la Fundació Ciutat 
de Viladecans per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer amb el contracte, com a 
conseqüència de la impossibilitat de destinar total o parcialment el personal que actualment 
presta serveis a la corporació, així com la impossibilitat de contractar nou personal a la 
plantilla municipal per limitacions pressupostàries es redacta el present contracte.  
 
L'adjudicació d'aquest contracte es tramita mitjançant contracte menor, per raó de la seva 
quantia i d'acord amb els principis d'eficiència i celeritat.  
 
 
 

3. L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS DE LIDERATGE EXPERT “LEADER EXPERT” DE 
LA PROPOSTA IND+I 2023. 
 
 
73220000-0    Serveis de consultoria en desenvolupament 
 
 

4. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS A CONTRACTAR 
 

4.1. Fer créixer la Comunitat IND+I arreu de l’estat espanyol amb l’establiment de 
contactes, aliances i convenis amb d’altres organitzacions alineades amb els objectius 
de l’IND+I, amb especial interès en aconseguir patrocinadors que aportin estabilitta 
econòmica al projecte IND+I 
 
IND+I compta amb una BBDD de més de 1.500 contactes de professionals que tenen una 
gran competència i reconeixement professional que pertanyen a l’anomenada triple hèlix. 
Majoritàriament són professionals de institucions, empreses i administracions catalanes. 
 
Més enllà d’aquest àmbit d’actuació, al llarg dels darrers anys s’han establert aliances amb 
institucions de fora de Catalunya, la més important amb la  FEI (Foro de Empresas 
Innovadoras) que té la seu a Madrid , però fruit de la tasca feta des de l’IND+I Club, també 
s’ha fet xarxa amb ALICANTEC  de Alacant i amb REUS INNOVA i també amb Lleida. 
 
Una de les tasques a fer serà consolidar però sobretot ampliar aquestes aliances amb el 
format que correspongui (Convenis, Document d’Intencions, Manifestos, etc...) amb 
l’objectiu de fer créixer la Comunitat IND+I arreu. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de propiciar la captació, amb l’ajut de l’assistència tècnica 
de l’IND+I  de 250 contactes més i fins a cinc organitzacions alineades amb els objectius 
de l’IND+I. 
 
L’empresa adjudicatària explorarà la possibilitat de captar nous patrocinadors d’acord amb 
els interessos dels agents locals i el Consell IND+I, generant trobades i reunions amb els 



 

   
 

possibles patrocinadors. L’objectiu en aquest punt és captar dos grans proveïdors que 
participin en el patrocini al mateix nivell que ho fa Aigües de Barcelona. 
 
4.2. Marcar les línies d’actuació de l’IND+I CLUB per a que sigui un verdader Club de 
lectura que marqui tendència recollint les noves propostes en el món de la Innovació 
en la indústria. 
 
Els IND+I Club són clubs de lectura que volen ser referència en el coneixement en l’àmbit 
de la Innovació a la indústria en els que es presenten aquells llibres que són o poden ser 
més determinants pel seu contingut, el seu missatge, les seves propostes, el seu 
plantejament, les seves aportacions, el seu enfocament, el seu abordatge, etc... 
 
Els Clubs de lectura s’haurien d’associar als nous agents amb els que es faci xarxa a més 
de mantenir aquells aliats fidels amb la comunitat IND+I que han  estat protagonistes en 
aquests anys. 
 
4.3.  Treballar amb el Consell IND+I en l’elaboració de l’IND+I DAY 2023 aportant de 
manera destacada el seu coneixement. 
 
Com a leader expert l’adjudicatari estarà present en el Consell IND+I mitjançant un 
representant amb plenes capacitats de prendre o refrendar decisions preses en el sí de 
les reunions del Consell. 
 
L’IND+I DAY és l’acte més destacat de la Comunitat IND+I i el proper any 2023 ho tornarà 
a ser. Correspon al Consell IND+I decidir la temàtica a tractar en els IND+I DAYS, però 
aquesta elecció ha de ser una elecció informada, a partir de quin són aquelles tendències, 
aquells nous projectes que acabaran sent els motors del canvi, aquelles nove spolítiques 
que acabaran determinant el camí que seguirà la indústria en el futur o bé aquells nous 
paradigmes que acabaran marcant el futur i fins i tot aquells perills o riscos que acabaran 
condicionant el futur de la indústria. 
 
En definitiva, tot allò que marcarà el futur i quines vies d’innovació s’hauran d’adptar per 
fer-hi front o per treure’n un avantatge competitiu. 
 
Aquesta tasca inclourà, un cop decidida la temàtica general, caldrà elaborar un programa 
i escollir uns ponents i unes xerrades/taules rodones que donin resposta al tema plantejat, 
al repte que es vol tractar o a la tecnologia que es vol conèixer. 
 
L’organització en el seu sentit més pràctic del terme correspondrà a l’assistència tècnica, 
al Departament de Comunicació Corporativa i a l’Àrea d’Empresa de l’Ajuntament de 
Viladecans. 
 
4.4. Coordinar-se amb els diferents agents participants en l’organització de l’INDI 
DAY 2023 amb l’objectiu d’aconseguir un IND+I DAY exitós.   
 
En l’Organització de l’IND+I DAY hi intervenen molts agents de diverses característiques 
com pot ser l’Assistència tècnica, l’Àrea d’Empresa, Comunicació, Protocol, Àrea Tècnica 
de l’esdeveniment, Àrea de Disseny, grafisme i producció, etc... l’Adjudicatari haurà de 
participar en totes les reunions de treball que es convoquin per a la seva organització i 
recolzant-se en l’Assistència tècnica vetllar pel correcte desenvolupament de les tasques 
organitzatives i de preparació i producció de l’esdeveniment. 



 

   
 

 
4.5. Fer propostes de diferents escenaris que ajudin a elaborar el full de ruta del futur 
de l’IND+I en els seus diferents formats INDI Club, INDI Day i INDI Science de manera 
consensuada amb els agents locals i la Comunitat IND+I 
 
Es té l’objectiu de donar una nova empenta al projecte IND+I. Després de 7 anys es 
considera que és el moment de repensar l’IND+I que va ser dissenyat l’any 2016 quan el 
món era molt diferent del que hi ha ara, on el Canvi Climàtic no era d’una dimensió tan 
dramàtica com és avui en dia. On encara quedaven en la indústria vicis i maneres de fer 
que ja no es corresponien amb tot el que esdevindria. On la possibilitat de que aparegués 
un fet insòlit que canvies i fes canviar tota la política industrial i econòmica dels països 
desenvolupats s’imaginava com a impossible. On la possibilitat de tenir una situació de 
crisi i escalada bèl·lica a Europa es veia com un fet improbable ja que hi havia plena  
confiança amb la diplomàcia com a eina per a resoldre els conflictes entre països i territoris. 
 
Dissenyar aquest nou IND+I que reculli tots aquests canvis i la seva repercussió en la vida 
de les persones, en la producció industrial, en els futurs escenaris econòmics i el paper 
que la innovació hi ha de jugar serà una de les tasques a fer configurant els possible nous 
escenaris i fent propostes del paper que l’IND+I ha de jugar en cadascun d’ells. 
 
 
 

5. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del present contracte serà des de l’adjudicació fins el 30/06/2023 o fins a exhaurir 
el pressupost.  
 

 
6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC): 14.000,00 euros (sense IVA) com a 

màxim, incloses les modificacions que es vulguin preveure. 
 

7. PRESSUPOST DE LICITACIÓ. 16.940 euros (  amb el 21% de l’IVA inclòs). 
 

8. MODIFICACIONS CONTRACTUALS 
 

No des preveuen modificacions contractuals 
 
Es deixa constància, a efectes d’acreditar que l’import total del contracte menor no supera el 
màxim permès legalment, que el valor total estimat del contracte ascendeix a 14.000,00 €, 
IVA exclòs, desglossat de la forma següent:  

  Import (IVA exclòs) 
Pressupost de licitació 14.000,00  € 
Valor estimat del contracte (TOTAL) 14.000,00 € 

 
 
 

9. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: La Fundació Ciutat de Viladecans disposa de 
suficient pressupost per fer front a aquesta despesa en els exercicis de 2022 i 2023. 

 
 

10.CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES: 
a. Oferta econòmica (51 punts) 



 

   
 

La baixa es valorarà proporcionalment d’acord amb la següent fórmula: 
 

(Pressupost de licitació – oferta valorada) *51 
(pressupost de licitació – millor oferta) 
 

b. Document prospectiu de les noves tendències en el món econòmic en l’àmbit 
de la innovació a la industria. (25 punts). 
 

c. Proposta dels trets principals que haurà de tenir el full de ruta del futur de 
l’IND+I  (24 punts). 

 
 
 
La valoració de la proposta de Document prospectiu de les noves tendències en el món 
econòmic en l’àmbit de la innovació a la industria descrit en l’apartat 10.b.  es realitzarà 
de la següent manera:   
 

 
Document prospectiu excel·lent amb contingut coherent, que respon 
als objectius descrits, concret i molt ben  plantejat, innovador i detallat 
de forma clara i molt entenedora, que dona resposta  de forma 
excel·lent a la qüestió plantejada. 

100%- 76% 

Document prospectiu molt adequat amb contingut coherent, que 
respon als objectius descrits, concret i molt ben  plantejat, innovador 
i detallat de forma clara i molt entenedora, que dona resposta  de 
forma excel·lent a la qüestió plantejada. 
 

75%- 51% 

Document prospectiu adequat amb contingut coherent, que respon 
als objectius descrits, concret i molt ben  plantejat, innovador i detallat 
de forma clara i molt entenedora, que dona resposta  de forma 
excel·lent a la qüestió plantejada. 
 

50%- 26% 

Document prospectiu poc elaborat amb contingut coherent, que 
respon als objectius descrits, concret i molt ben  plantejat, innovador 
i detallat de forma clara i molt entenedora, que dona resposta  de 
forma excel·lent a la qüestió plantejada. 

25%- 1% 

Propostes que aporten informació o elements irrellevants. 0% 
 
 
La valoració de la proposta dels trets principals que haurà de tenir el full de ruta del 
futur de l’IND+I  descrit en l’apartat 10.c.  es realitzarà de la següent manera:   

 
Proposta excel·lent amb contingut coherent, que respongui als 
objectius descrits, concreta i molt ben  plantejada, innovadora i 
detallada de forma clara i molt entenedora, que dona resposta  de 
forma excel·lent a les necessitats de l’IND+I. 

100%- 76% 

Proposta molt adequada amb contingut coherent, que respon a 
l’objectiu descrit, concreta i molt ben  plantejada, innovadora i 
detallada de forma clara i molt entenedora, que dona resposta  de 
forma excel·lent a les necessitats de l’IND+I. 
 

75%- 51% 



 

   
 

Proposta adequada amb contingut coherent, que respon a l’objectiu 
descrit, concreta i molt ben  plantejada, innovadora i detallada de 
forma clara i molt entenedora, que dona resposta  de forma excel·lent 
a les necessitats de l’IND+I. 
 

50%- 26% 

Proposta poc elaborada amb contingut coherent, que respon a 
l’objectiu descrit, concreta i molt ben  plantejada, innovadora i 
detallada de forma clara i molt entenedora, que dona resposta  de 
forma excel·lent a les necessitats de l’IND+I. 

25%- 1% 

Propostes que aporten informació o elements irrellevants. 0% 
 

 
 

11. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
El criteri d’adjudicació serà triar la proposta més avantatjosa d’entre les ofertes presentades. 
 
12. OBLIGACIONS DELS CONTRACTISTES. 
 
Obligacions d’informació 
 
Obligació del contractista d’aportar la informació següent relativa al titular real del beneficiari 
final dels fons en la forma prevista a l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre: 
 

- NIF del beneficiari. 
- Si és persona física el seu nom i cognoms, així com la data de naixement. 
- Si és persona jurídica,  la seva raó social 
- Domicili fiscal de la persona física o jurídica 

 
Aquesta informació es facilitarà mitjançant una declaració responsable emesa pel contractista 
la qual s’haura d’actualitzar cada cop que canviï el titular eral del beneficiari final. 
 
Obligació dels contractistes de facilitar les dades següents de conformitat amb l’article 10.2 
de l’ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre: 
 

- NIF del contractista. 
- Nom i raó social 
- Domicili fiscal del contractista. 

 
 
 
13. DOCUMENTACIÓ A APORTAR PELS LICITADORS I, SI S’ESCAU, PELS 
SUBCONTRACTISTES 
 
Per presentar-se al concurs, el licitant haurà de presentar:  

- Proposta econòmica; 
 

- Raó social de l’empresa, NIF, adreça, telf. de contacte, correu electrònic i persona de contacte 
i/ o enviament de notificacions. 

 
- CV dels membres de l’Equip de treball, destacant aquells treballs previs relacionats amb 

l’objecte del contracte. 



- Proposta de desenvolupament del concepte “córner de lectura” descrit en l’apartat 4.

Els licitadors hauran d’aportar aquestes declaracions degudament complimentades i 
subscrites junt amb la seva oferta, comprometent-se a aportar la/es DACI del/s 
subcontractiste/s, en el seu cas, en cas d’ésser adjudicataris del contracte.  

14. ALTRES  ESPECIFICITATS

L’empresa haurà de disposar dels recursos humans i tècnics  qualificats i necessaris per 
poder assumir el servei objecte del contracte amb les carregues que es detallen al present 
plec.  

L’assistència a reunions de treball i de lliurament es consideren incloses en el preu 
d’aquest contracte.  

L’adjudicatari serà responsable de la qualitat dels treballs que desenvolupi i de les 
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 
l’administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte.  

L’Ajuntament de Viladecans, a través del servei de Comunicació Corporativa i RRII de 
l’Ajuntament de Viladecans es reserva el dret de convocar els sol·licitants (previ a l’adjudicació 
formal) si cal aclarir dubtes en relació a la documentació presentada.  

L’adjudicatari serà convocat a una reunió de “kick off” en els dies posteriors a l’adjudicació 
del contracte i s’establirà un calendari de reunions periòdiques pel seguiment del contracte. 
Les tasques estaran coordinades per la Fundació Ciutat de Viladecans.  

15. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I CONFIDENCIALITAT

Els treballs realitzats en el marc d’aquest contracte seran explotats per la Fundació Ciutat 
de Viladecans i subsidiàriament per  l´Ajuntament de Viladecans de qui en depèn. 
L’adjudicatari haurà de sol·licitar el consentiment exprés de la Fundació Ciutat de 
Viladecans i subsidiàriament per  l´Ajuntament de Viladecans de qui en depèn per tal de 
poder-los utilitzar.  



 

   
 

 
L’adjudicatari restarà obligat a guardar secret de les dades o informació que per raó 
d’aquest contracte en tingui accés. Aquest deure s´haurà de mantenir fins i tot després de 
finalitzar i extingir-se aquest contracte. Tots els documents i resultats dels treballs realitzats 
seran propietat de la Fundació Ciutat de Viladecans i subsidiàriament de  l’Ajuntament de 
Viladecans, podent realitzar aquest la reproducció total o parcial, distribució, divulgació, 
comunicació pública i utilització que consideri oportuna.  

 
16. TERMINIS  
 
La documentació s’haurà de lliurar en format electrònic dirigit a l’adreça de correu electrònic 
fundvila@fundacioviladecans.cat . El termini de presentació de les ofertes és fins les 8.00 
h del dijous 27 d’octubre de 2022 
  
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de formular per escrit a la següent 
adreça de correu electrònic: fundvila@fundacioviladecans.cat.  Com a molt tard 2 dies abans 
de que finalitzi el termini per presentar les ofertes. No es pot garantir la resposta a les 
consultes realitzades amb posterioritat.  
  
Igualment, s’informa als interessats que la informació relacionada amb l’estat de tramitació 
del present procediment serà publicada al perfil de contractant, incloent els pertinents 
aclariments i esmenes, en el seu cas. Es obligació dels interessats consultar de forma 
periòdica el perfil de contractant per estar informats de l’estat de situació del procediment de 
contractació. 
 
 
17. PERSONES RESPONSABLES DEL SEGUIMENT DEL CONTRACTE 
 
Joan Bassolas, gerent de la Fundació Ciutat de Viladecans. 
 
Adela Artero, directora d l’Àmbit de Transició Ecològica i Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament 
de Viladecans 
 
 
 
 
 
 
 


