
 

ANUNCI  DE  LICITACIÓ,  PER  PROCEDIMENT  D’ADJUDICACIÓ  DIRECTA,  D’UN 
CONTRACTE  DE  SERVEIS  DE  CONSULTORIA  I  ASSISTÈNCIA  TÈCNICA  PER  AL 
DESENVOLUPAMENT I REDACCIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DEL TECNOCAMPUS  
 
EXPEDIENT NÚMERO 53/2016 

 
La Fundació TecnoCampus està interessada en contractar un servei de consultoria i assistència 
tècnica per al desenvolupament  i  redacció del pla estratègic del TecnoCampus. D’acord amb 
les  instruccions  internes  de  la  Fundació  per  a  l’adjudicació  de  contractes  no  subjectes  a 
regulació harmonitzada, aprovada pel Patronat en data 28 d’abril de 2015, procedirà adjudicar 
directament un contracte de serveis quan  l’import del mateix sigui  igual o  inferior a 50.000€, 
IVA exclòs.  
 
No obstant, es  considera oportú efectuar una  crida per a  la presentació d’ofertes dirigida a 
empreses  i  professionals  experts  en  l’àmbit  de  la  planificació  estratègica  que  desitgin 
presentar la seva candidatura.  
 
1. Entitat adjudicatària: 

a) Fundació Tecnocampus Mataró‐Maresme 
b) Número d’expedient: 53/2016 

 
2. Objecte del contracte: 

 
a) Descripció  de  l’objecte.  Confecció  del  Pla  Estratègic  del  TecnoCampus  2016‐2022,  

identificant d’una banda objectius  i eixos estratègics  i de  l’altra plans d’acció amb els 
seus indicadors d’assoliment i el seu calendari i periodificació. El pla contindrà, com a 
mínim, les següents fases: 

1. Diagnosi.  Es  tracta  d’obtenir  un  estat  quantitatiu  i  qualitatiu  del moment 
actual del  TecnoCampus  elegint  les dimensions més  significatives. A nivell 
quantitatiu a partir de dades pròpies dels serveis relatives al moment actual 
i  la seva evolució en el període 2010‐2016.  

2. Formulació  de  línies  estratègiques  i  formulació  estratègica. A  partir  d’una 
visió a llarg termini (2030) i partint d’una planificació objectiu 2016‐2022 es 
tracta  d’elaborar  el  Pla  compacte  (que  integri  en  el model  els  diferents 
elements que  fan el conjunt)  tenint present el necessari desenvolupament 
del TecnoCampus en:  

i) eix  territorial  (el  rol  a  la  Ciutat,  al  territori  i  dins  la  regió 
metropolitana, amb estímul de col∙laboracions públic‐privades i una 
visió  del  districte  TecnoCampus  que  esdevingui  atractiu  per 
captació empreses),  

ii) eix econòmic (el rol en el model econòmic i productiu com hub del 
coneixement,  universitat,  innovació  i  emprenedoria,  recerca  i 
transferència de coneixement),   

iii) eix  educatiu  (el  rol  com  agent  de  formació  superior  i  formació 
permanent  generador  de  talent,  de  competències 
professionalitzadores, així com progrés de les persones ).  

Per  aquesta  fase  caldrà  un  focus  important  en  la  internacionalització  i  en  el 
model digital  (digitalització). Aquesta  fase serà  intensiva en  treballs amb  focus 
grups  per  diferents  àmbits  (empreses,  àmbit  acadèmic,  agents  socials  i 
administracions, així com tots aquells que s’identifiquin com a rellevants), 
 



 

3. Plans  d’acció  i  plans  operatius.  Pels  diferents  elements  que  configuren  el 
contingut de TecnoCampus caldrà desenvolupar un Pla d’actuació específic 
que  inclogui  les  accions,  els  indicadors  de  gestió  i  els  calendaris  o  fases 
d’execució. El Pla d’actuació en tots els casos haurà d’incloure una connexió 
amb els objectius estratègics. Aquest pla es pot organitzar en el  següents 
blocs:  (a) desenvolupament corporatiu,  (b) desenvolupament del parc  i del 
districte  TecnoCampus,  (c)  desenvolupament  de  serveis  i  (d) 
desenvolupament universitari i de campus. 

b) Lloc  d’execució:  Fundació  Tecnocampus  Mataró‐Maresme,  Edifici  TCM1,  Avinguda 
Ernest Lluch, 32 – 08302 Barcelona. 

c) Durada del contracte: Els treballs s’iniciaran en un termini no superior a dues setmanes 
des de  la  signatura del  contracte  (estimada  al  llarg del mes de  setembre)  i  a partir 
d’aquí cada fase tindrà una durada d’entre 5 i 6 setmanes. El treball final haurà de ser 
lliurat amb les tres fases completades com a molt tard a la setmana 18.  
 

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: 
a) Tramitació: Ordinària. 
b) Procediment: Adjudicació directa. 
c) Regulació: El contracte té naturalesa privada  i es regirà per  les normes contingudes en  la 

normativa d’instruccions internes de la Fundació Tecnocampus Mataró‐Maresme, la normativa 
vigent  en  contractació  pública,  normativa  general  sobre  seguretat  i  salut  en  el  treball,  a  la 
normativa vigent en matèria de propietat  intel∙lectual  i  industrial, normativa mediambiental  i 
altres disposicions específiques que siguin aplicables, d'acord amb l'objecte del contracte. 

d) Forma d’adjudicació:  com  a  rúbrica orientativa,  es  concediran  les  següents puntuacions  en 
cada un dels subapartats anteriors: 

a. Memòria (10 punts) 
b. Mèrits de l’equip de treball i de l’empresa titular (15 punts) 
c. Metodologia (20 punts) 
d. Millores (5 punts) 
e. Proposta econòmica detallada (5 punts). 

 
4. Pressupost del contracte: l’import màxim fixat per a l’adjudicació del contracte és de 50.000€, 

IVA exclòs. El preu  inclourà  totes  les despeses  llevat dels pagaments directes a càrrec de 
TecnoCampus per dietes o desplaçaments de  tercers o en general espais per organitzar 
actes, grups de treball  i despeses directes associades a tals actes.  

 
5. Obtenció de la documentació i informació: 

a) La documentació necessària per presentar‐se a  la  licitació es podrà sol∙licitar per correu 
electrònic a l’adreça licitacions@tecnocampus.cat, indicant en el correu l’expedient de la 
licitació,  i  adjuntant  el  document  de  compromís  de  confidencialitat  signat  que  estarà 
disponible  al  web  del  Perfil  del  Contractant.  La  data  límit  per  a  l’obtenció  de  la 
documentació serà el 15 de juliol de 2016. 

b) Comprovada la sol∙licitud remesa pels interessats, la Fundació enviarà el detall de l’abast 
dels treballs a realitzar així com  la documentació que els acompanya per tal de que  les 
empreses  i professionals puguin presentar  les  seves ofertes abans de  la  finalització del 
termini de presentació d’ofertes. 

 
6. Requisits específics de les persones licitadores:  

 
a) Documentació administrativa: 

 Escriptura de constitució, apoderaments i altres elements d’identificació de la 
persona jurídica o bé identificació de la persona física. 



 

 Acreditació de no  trobar‐se  incurs  en  causa de prohibició o  incompatibilitat 
per contractar amb una administració pública. 

 Certificats  d’estar  al  corrent  de  pagament  de  les  obligacions  de  pagament 
davant d’hisenda i la seguretat social.  

 Només per empreses estrangeres: Declaració  signada pel  representant  legal, 
de  submissió  a  la  jurisdicció  dels  jutjats  i  tribunals  espanyols  de  qualsevol 
ordre, per a  totes  les  incidències que, de manera directa o  indirecta, puguin 
derivar‐se  del  contracte,  i  amb  renúncia,  en  el  seu  cas,  al  fur  jurisdiccional 
estranger que pogués correspondre al licitador. 
 

b) Acreditació de la solvència tècnica i professional: 

 Relació  dels  principals  treballs  duts  a  terme  en  el  marc  de  la  consultoria 
estratègica  en  els  darrers  tres  anys,  amb  indicació  de  les  dades  bàsiques  no 
confidencials  dels  treballs  i  almenys,  del  client,  objecte  i  abast  i  preu  del 
contracte.  

 Altres documents que l’empresa o professional considerin oportuns. 
 

 
7. Presentació d’ofertes: els empresaris interessats han de presentar les seves proposicions així 

com  la  documentació  acreditativa  de  complir  amb  els  requisits  establerts  en  el  punt  sisè 
d’aquest anunci  fins el proper 28 de  juliol per  correu postal a  l’adreça de  la Fundació, Av. 
Ernest Lluch número 32 o al correu electrònic licitacions@tecnocampus.cat.  

 
 


