
1  

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE OBERT ORDINARI DE SERVEIS 
 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ  
MENOR DE SERVEIS DE LIDERATGE EXPERT “LEADER EXPERT” DEL PROJECTE INDI 
2023. 
 
 
 

DESCRIPCIÓ DE LES CONDICIONS DE LICITACIÓ 

1. 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 
 

   DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS A CONTRACTAR 
 

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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 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. 
 
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 
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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. 

 
 

2. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

Aquest pressupost és el límit màxim de despesa ( IVA exclòs) que, en virtut d´aquest contracte, 
pot comprometre l´òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir les 
empreses que concorrin a la licitació d´aquest contracte. 

 
L´import de la despesa màxima serà de 14.000,00 euros (21% IVA exclòs). 

 
3. TEMPORALITZACIÓ. TERMINI DE LLIURAMENT 

 
Es pretén formalitzar el contracte el proper 2 de novembre. 

 
 

4. 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 de qui en depèn, podent realitzar 
aquest la reproducció total o parcial, distribució, divulgació, comunicació pública i utilització 
que consideri oportuna. 

 
5. TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
La durada del contracte serà des del 2 de novembre de 2022 fins el 30 de juny de 2023. 

 
Tanmateix, hi haurà una reunió d’avaluació de la tasca realitzada poc abans de la finalització 
del servei amb informe corresponent on es donarà conformitat a la tasca realitzada. Un cop 
es rebi la conformitat per part de la persona responsable del present contracte, es podrà 
emetre la factura final a la Fundació Ciutat de Viladecans. 
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6 EMPRESES QUE HAN PRESENTAT OFERTES 
 

- ARISTOTILME       CIF: B06792121 
 
 

7 DATA DE PUBLICACIÓ D EL’OFERTA AL PERFIL DEL CONTRACTANT 20 d’OCTUBRE 
de 2022 

 
 

8 OFERTES PRESENTADES 
- ARISTOTILME 
 B06792121 
     PASEO DE LA SORT 23 - 3º 1ª  

    TORREDEMBARRA (TARRAGONA) 
 

OFERTA I.V.A (21%) Oferta+IVA 
 

ARISTOTILME 
SL 14.000,00 € 2.940,00 € 16.940,00 € 

 
 

9. VALORACIÓ DELS ASPECTES ADDICIONALS 
 

 
En aquest apartat es valoraran aquelles millores que afecten més directament al servei licitat. 

 
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 

50%- 26% 

B.1 Valoració Document prospectiu...................................................................................25 punts 
B.2 Valoració Proposta Full de ruta..........., ................................................................ 24 punts 
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excel·lent a la qüestió plantejada. 
 
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% 
 
 

Nom de l’empresa: ARISTOTILME 

Valoració Doc prospectiu 25 punts 

Valoració Proposta Full de ruta 24 punts 

Oferta Econòmica  14.000,00 € (sense IVA). Total 0 punts 

Valoració Total 49 punts 
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1. Atesa la disponibilitat de fons per atendre la despesa en el pressupost general dels exercicis 
2022 i 2023. 

 
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. 

 
 

2. Ateses les bases d’execució dels pressupostos generals de 2021 i 2022. 
 

En base a tot l’anterior, PROPOSO : 
 

PRIMER.- APROVAR L’ADJUDICACIÓ a l’Empresa ARISTOTILME del contracte del serveis de 
lideratge expert “leader expert” de la proposta ind+i 2023 amb data de finalització el 30 de  
juny de 2023. 

 
Per un valor del servei de 

 
- Import sense IVA:   14.000,00 € (sense IVA) 
- IVA (21%): 2.940,00 € 
- Valor Total: 16.940,00 € (IVA inclòs) 

 
 

SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA corresponent a càrrec dels 
pressupostos generals dels exercicis 2022 i 2023. 

 
 

Viladecans, 28 d’Octubre de 2022 
 
 
 
 

Joan Bassolas Ferran 
Gerent 
Fundació Ciutat de Viladecans 
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