
 

ANUNCI 
 

El Patronat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme en data 18 de juliol de 2017 aprovà la normativa i 
el plec de prescripcions tècniques per a l’adjudicació de (1) l’arrendament d’espais d’allotjament empresarial 
(2) espais destinats a la incubació d’empreses del sector salut i (3) la cessió de l’espai destinat a acceleradora 
empresarial de l’edifici TCM6.  
 
La incubadora d’empreses dels sector de la salut podria ser cofinançada pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER 
Catalunya 2014-2020 
 
a) Entitat adjudicatària: 

 Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 

 Número d’expedient: 67/2017 
  
b) Objecte del contracte: 

 Descripció de l’objecte: Adjudicació dels espais disponibles a l’Edifici TCM6, destinats a (a) lot 1: 
allotjament empresarial en règim d’arrendament, (b) lot 2: incubació empresarial i (c) lot 3: 
instal·lació d’una acceleradora empresarial. 

 Lloc d’execució: Passatge Antoni Macià i Fonoll 23 de Mataró. 

 Durada del contracte o conveni: Lot 1: 5 anys, lot 2: 3 anys ampliables fins a 2 anys més en 
determinats casos i lot 3: 2 anys prorrogables anualment fins a 2 anys més.  

  

c) Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: 

 Tramitació Ordinària 

 Procediment Obert 

 Varis criteris d’adjudicació.  
 

d) Criteris d’adjudicació. Es tindran en compte els criteris establerts en el punt 9 de la Normativa 
d’adjudicació: 
 

Lot 1. Arrendament d’espais d’allotjament empresarial 

1. Pertànyer a un sector prioritari per a Tecnocampus Health: D-Health, Medical Devices o Biotech (25 
punts) 

2. Incorporació d’elements innovadors i millores tecnològiques en el desenvolupament de l’activitat central 
(20 punts) 

3. Nivell d’interacció amb els centres universitaris o de recerca pública (20 punts) 
4. Impacte de l’activitat sobre el territori. (20 punts). En funció dels espais a ocupar segons metratge, es 

valorarà:  
a. Nombre de treballadors en plantilla  
b. Previsió de l’evolució de la plantilla en els propers 3 anys 
c. Percentatge de titulats universitaris o doctors en plantilla 
d. Visió global de negoci, orientació i penetració del projecte en el mercat internacional 

 
5. Millores: Incorporació d’aspectes de Responsabilitat Social de les Organitzacions, ser spin-off 

d’universitat, estada en un altre Parc Científic i/o de recerca i Innovació, tenir investigadors d’algun 
dels Centres Universitaris Tecnocampus o implicació en els seus Consells de Grau (15 punts). 

  
Lot 2. Espais Incubadora 

1. Pertànyer a un sector prioritari per a Tecnocampus Health: D-Health, Medical Devices o Biotech (30 
punts) 

2. Incorporació d’elements innovadors i millores tecnològiques en el desenvolupament de l’activitat central 
tecnologies i/o innovació aplicada al model de negoci (segons Manual de Oslo). (25 punts) 

3. Nivell d’interacció amb els centres universitaris o de recerca pública (20 punts) 
4. Impacte de l’activitat sobre el territori (capacitat de crear nous llocs de treball o mantenir els ja existents 

en la empreses de recent creació, incorporar en plantilla a un percentatge de titulats universitaris o 
doctors, visió global de negoci, internacionalització. (25 punts) 

 
Lot 3. Acceleradora empresarial 

1. Experiència de les persones implicades en programes de suport a startup (30 punts) 
2. Formulació del programa d’acceleració (20 punts) 
3. Metodologia en la impartició del programa d’acceleració (10 punts) 
4. Mèrits de l’equip de treball: experiència emprenedora i empresarial (20 punts) 
5. Millores en relació directa amb l’objecte del contracte (10 punts) 
6. Pressupost econòmic detallat de la Direcció i execució del programa, i Pla de marketing (10 punts) 

 



 
 
 
 
e) Preus de l’adjudicació (€/m2/mes): 

 

 Lot 1: 14,65 

 Lot 2: segons períodes d’estada. 1r any: 9, 2n any: 11 i 3r any: 14 
 
f) Garantia: 2 mensualitats en el cas d’arrendament empresarial (lot 1) 
   
g) Obtenció de la documentació i informació: Per internet al web www.tecnocampus.cat a l’apartat Perfil 

del Contractant. Per examinar-la, a Parc TCM, Av. Ernest Lluch, núm. 32, Edif. TCM2, Mataró. 
Telèfon 93169 65 00, Fax 93 169 65 05. 
 
Data límit per a l’obtenció de documentació: Fins al darrer dia establert per a la presentació de 
proposicions. 

  
h) Requisits específics de les persones licitadores: Els que s’estableixen a les disposicions 7 i 19 de la 

normativa que regeix aquesta adjudicació. 
 
i) Presentació d’ofertes: Les ofertes es podran presentar en el Registre General de Tecnocampus, av. 

Ernest Lluch, 32, edifici TCM2 plta. baixa, 08302 Mataró, de dilluns a divendres de 9 a 14h., així com 
a qualsevol oficina de Correus, si bé en aquest últim cas caldrà efectuar la comunicació mitjançant 
correu electrònic a licitacions@tecnocampus.cat el mateix dia de la presentació.  
 

j) Documentació a presentar: La que s’especifica en la disposició 11 de la normativa que regeix 
aquesta adjudicació. 

 
k) Data límit de presentació: Fins el 15 de setembre de 2017. 
 
l) Obertura de proposicions i adjudicació: La mesa es reunirà finalitzat el termini de presentació 

d’ofertes per analitzar la capacitat i solvència de les empreses licitadores i valorar les proposicions 
presentades i farà proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació.  
L’adjudicació consistirà en una llista prioritzada de les ofertes en funció de la puntuació atorgada a 
cada oferta presentada. 
La resolució d’adjudicació es notificarà a tots els licitadors i es publicarà al Perfil de Contractant de 
Tecnocampus en el termini màxim de dos mesos a comptar des de  l’obertura de les proposicions. 

 
m) Despeses dels anuncis:  No es repercuteixen. 
 
 
 
 
 
Mataró, 25 de juliol de 2017 
El Director General de Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, Jaume Teodoro Sadurní 

mailto:licitacions@tecnocampus.cat

