
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA SELECCIÓ I SUPORT DE PROJECTES D’INNOVACIÓ SOCIAL I 
TECNOLÒGICA, MITJANÇANT COMPRA PÚBLICA INNOVADORA PRECOMERCIAL, PEL BON ÚS 
DELS DISPOSITIUS MÒBILS ENTRE ELS JOVES. 

1.-ANTECEDENTS  

La Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement, en endavant Citilab, amb CIF 
G63445696 i domicili social a Pl.Can Suris s/n 08940 de Cornellà de Llobregat té com a un dels 
seus objectius contribuir al desenvolupament econòmic i social a través del suport a propostes 
innovadores que donin resposta a problemes o necessitats socials de la ciutat. 

Per aquest motiu, estableix mitjançant el present document les bases específiques que 
complementen tot allò establert al plec de clàusules generals per a la selecció i suport de 
projectes d’innovació social i tecnològica mitjançant compra pública innovadora precomercial, 
establint així les condicions específiques que regularan la licitació dels projectes seleccionats. 

 

2.-OBJECTIU 

Establir les clàusules addicionals específiques que han de regular, juntament amb el plec de 
clàusules generals, el procediment de selecció i licitació de projectes que desenvolupin 
iniciatives i activitats d’innovació social i tecnològica per a la millora de la societat i que donin 
resposta a problemes o reptes socials. 

 

3.-JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA NECESSITAT  

Des de l’àrea del Thinklab del Citilab es treballa per identificar, visibilitzar i mobilitzar el 
coneixement ciutadà de Cornellà amb la participació dels actius de la ciutat per impulsar 
solucions innovadores a reptes locals. Una de les accions que s’ha dut a terme amb aquest 
objectiu és el de la identificació de temes d’interès dels treballs de recerca dels centres educatius 
de Cornellà. 

Per tant, en aquesta edició el repte ve definit a través de les necessitats i preocupacions que es 
detecten als treballs de recerca dels joves dels centres educatius de secundària de Cornellà, el 
qual no deixa de ser una projecció present del futur del demà.  

A través de les eleccions de les temàtiques dels treballs de recerca, s’ha detectat que l’àmbit 
que més preocupa a la juventud és el de salut, i en concret, un dels temes més treballats ha estat 
el de les tecnoaddiccions.  

Ara més que mai es fa necessari buscar solucions innovadores per a les famílies davant de la 
situació social en la que ens trobem. Precisament el context del COVID ha provocat que molts 
joves fessin un ús millorable del dispositius mòbils comparat a altres contextos. És per aquest 
motiu que el tema que es proposa tractar en aquesta oportunitat és el de la salut digital.  

 

4.- DEFINICIÓ DEL REPTE, REQUISITS I ESPECIFICACIONS 

Tenint en consideració tot allò exposat a l’apartat anterior, es proposa abordar el repte de: 

El bon ús dels dispositius mòbils entre els joves.  



 

 

5.-DOCUMENTACIÓ REQUERIDA 

 

Fase 1: 

 

NIF, NIE o CIF de la persona física o jurídica que presenta la proposta. 
 

Model d’entrega de documentació fase 1: Annex 1.  

 

En cas de passar a la Fase 2: 

 

- Annex 2: Model de Declaració Responsable per part del participant de no incórrer en 
cap causa de prohibició o d’incompatibilitat així com d’estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i de la seguretat social. 

- Document d’alta per realitzar activitats empresarials o professionals (model 036). 

 

6.-PRESSUPOST DE LES LICITACIONS 

L’import màxim total de licitació (IVA exclòs) per al procés és de 19.000 euros. 

 

7.-DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES 

El procediment general per a la selecció i suport de les propostes es desenvoluparà en tres fases: 

 -Fase 1: Concurs d’idees (idea) 

 -Fase 2: Exploració/estudi de viabilitat de solucions (projecte) 

 -Fase 3: Desenvolupament experimental (prototip) 

 

FASE 1: Concurs d’idees (idea) 

Els participants disposaran de 14 dies naturals des de la publicació de les presents bases 
específiques a la web de Citilab per a la presentació de la seva proposta. 

 

Transcorreguts un màxim de 7 dies naturals des de la data límit per a presentar propostes, 
Citilab facilitarà a través de la seva pàgina web la relació d’admesos, les puntuacions obtingudes 
i les propostes seleccionades que passen a la fase 2 d’exploració/estudi de viabilitat. Els 



participants seleccionats seran notificats mitjançant el correu electrònic i també se’ls 
comunicarà la data de las sessió de treball de la següent fase. 

 

FASE 2: Exploració/estudi de viabilitat de solucions (projecte) 

El nombre màxim de propostes seleccionades per a que passin a la fase d’exploració/estudi és 
de 5 propostes. Els participants seleccionats que accedeixin a aquesta fase seran adjudicataris 
d’un contracte renumerat amb un import màxim de 1.400 euros. 

La duració d’aquest contracte és de 10 dies naturals a comptar a partir d’haver realitzat la 
sessió de treball, de manera que transcorregut aquest període, els participants hauran de 
trametre a Citilab el document corresponent a aquesta fase. El document a entregar ha de 
complir amb els punts que es  referencien a la fase 2 de l’apartat 6 de les bases generals.   

Una vegada realitzada l’avaluació dels estudis de viabilitat presentats i d’acord als criteris i 
puntuacions establertes a les bases generals, la comissió publicarà a la web del Citilab els 
participants admesos, les puntuacions obtingudes i les propostes seleccionades que passen a la 
fase 3 de desenvolupament experimental o prototipat. Els participants seleccionats seran 
notificats mitjançant el correu electrònic. 

 

FASE 3: Desenvolupament experimental (prototip) 

El nombre màxim de propostes seleccionades per a que passin a la fase de desenvolupament 
experimental o prototip serà de 2. 

Els participants seleccionats que accedeixin a aquesta fase seran adjudicataris d’un contracte 
renumerat amb un import màxim de 6.000 euros. 

La duració d’aquest contracte és de 30 dies naturals comptats a partir de la notificació 
mitjançant correu electrònic als participants seleccionats o, en el seu defecte, a partir de la 
publicació de les propostes seleccionades a la web de Citilab. Transcorregut aquest període, el 
participant haurà d’haver realitzat el desenvolupament experimental o prototip i lliurar al Citilab 
via telemàtica el document amb la memòria d’activitat. El document a entregar ha de complir 
amb els punts que es  referencien a la fase 3 de l’apartat 6 de les bases generals.   

 
8.- COMISSIÓ DE SELECCIÓ 
 
La comissió de selecció és l’òrgan competent per l’ordenació, la instrucció i la resolució del 
procediment. La comissió de selecció serà constituida per: 
 

- Javier González Abad, Director del Citilab. 
- Roser Santamaria Bosch, Coordinadora de l’àrea d’ocupació i emprenedoria del Citilab. 

 
- Especialistes d’iniciatives social i/o tecnològiques: 

 
- José García Yeste, Coordinador de l’àrea de formació i tecnologia del Citilab. 
- Empar Polo, Responsable de Comunicació.  



 
 

 

 

 

 

 

 

EL PRESIDENT       

 

 

 

 

Antonio Balmón Arévalo      

  



Annex 1 

FORMULARI PER A LA PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA 
DE SOLUCIÓ DEL REPTE SOCIAL (FASE 1: IDEA) 
 

DADES DE CONTACTE DEL PARTICIPANT 

Nom i Cognoms:  

Telèfon:  Correu electrònic:  

Municipi de residència:  NIF/NIE:  

 

En cas de presentar el projecte en nom d'una entitat jurídica detalli també la següent informació: 

Nom Empresa/Entitat:  

Domicili fiscal:  CIF:  

 

1. Identificació i solvència tècnica d'autors/es de la proposta de idea i les seves dades de 
contacte 
Nom i cognoms d’autors/es i breu C.V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Idea i la seva descripció 

- Què és el que es proposa? 



- Elements diferencials que la caracteritzen 
- Àmbit d'aplicació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Parts potencialment interessades: per a qui és el que es proposa 
 
 
 
 
 
 
4. Proposta de valor de la idea: benefici/s o utilitat/s aportades a les parts potencialment 
interessades 
 
 
 
 
 
 
5. Justificació de l'originalitat o de l'aspecte novedós de la idea 
Motivar que la proposta no existeix en el mercat  
 
 
 
 
 
 
6. Missatge que comuniqui de forma focalitzada i clara la idea, en una frase, per captar 
l'interès 
La frase té que poder respondre a: 

- Què és el que es proposa (resultat principal que es pretén)  
- Per a qui és el que es proposa (quines són les parts potencialment interessades que 

rebrien el valor del que es proposa)  
- Per què serveix o és necessari fer el que es proposa (valor que atén la necessitat, 

problema o desig de les parts potencialment interessades) 
 
 
 
7. Altres que es considerin 
 



 
 
 

 

 

 

 

  



Annex 2 

 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE  

 

El/La senyor/a _____________________________________, amb domicili a 
_______________________, carrer _________________________, núm. ___, codi 
postal _______, i amb NIF/NIE núm. ______________, actuant en nom propi declaro 
sota la meva responsabilitat que:  

 

- No he estat condemnat per sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat 
d'obtenir subvencions o ajudes públiques.  

- No he sol·licitat declaració de concurs voluntari, no he estat declarat insolvent en cap 
procediment, no he estat declarat en concurs, no estic subjecte a intervenció judicial ni 
he estat inhabilitat segons la llei concursal sense haver conclòs el període d’inhabilitació 
fixat en sentència de qualificació del concurs. 

- No he donat lloc a la resolució ferma de qualsevol contracte amb l’Administració per 
causa de la qual hagi estat declarat culpable.  

- Estic al corrent del pagament de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social, 
previstes en les disposicions vigents.  

- Estic al corrent del pagament de les obligacions de reintegrament de subvencions en 
els termes que reglamentàriament es determinin.  

- No tinc residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a 
paradís fiscal.  

- Em trobo al corrent de pagament de les obligacions per reintegre de subvencions en 
els termes que reglamentariament es determinin.  

- No he estat sancionat mitjançant resolució de caràcter ferm amb la pèrdua de la 
possibilitat d’obtenir subvencions d’acord amb la Llei general de subvencions o altres 
lleis que així ho estableixin.  

 

Data: ____/_____/_____ 

 

Signatura: 


