PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX PER A LA
CONTRACTACIÓ DE LA CREACIÓ, DESENVOLUPAMENT I POSADA EN
FUNCIONAMENT D’UNA PLATAFORMA D’INNOVACIÓ OBERTA PER ALS
ECOSISTEMES INNOVADORS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA IMPULSADA
PER LA UNIVERSITAT DE GIRONA, EL PLA DE COMUNICACIÓ i
DINAMITZACIÓ DE L’ÚS DE LA MATEIXA I DEL PLA DE FORMACIÓ I SUPORT
ALS USUARIS (CPV72200000-7) – Exp. 013/20.SV.
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1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte està format pels elements següents, altament relacionats els
uns amb els altres:
a) la creació, desenvolupament i posada en funcionament de la plataforma
d’innovació oberta impulsada per la Universitat de Girona per als
ecosistemes innovadors de la demarcació de Girona;
b) el disseny i execució d’un pla de comunicació i dinamització de l’ús de la
plataforma;
c) el disseny i execució d’un pla de formació i suport als usuaris de la mateixa.

2. Antecedents:
La Universitat de Girona (UdG) és sòcia beneficiària d’un ajut FEDER i d’un ajut de
la Diputació de Girona per a la realització d’un Projecte d’Especialització i
Competitivitat Territorial (PECT) en el marc de la convocatòria regulada en
l’ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)
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emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 20142020.
Aquesta convocatòria està finançada per l'ajut de la Generalitat de Catalunya dins
l'ajut destinat a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial
(PECT) emmarcat en el RIS3CAT i en el programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020; amb títol Girona, Ecosistema Innovador: Estructuració i dinamització
dels ecosistemes innovadors estratègics de la demarcació; i referència GO03000603; concedit per resolució de 19.04.2018. Cofinançat pel FEDER i la Diputació
de Girona (Resolució 21/07/2016).

El projecte finançat duu per títol PECT Girona, ecosistema innovador [resolució
GAH/815/2018, de 19 d’abril, de concessió de subvencions als projectes
d’especialització i competitivitat territorial –PECT- emmarcats en la RIS3CAT
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 (Ordre
GAH/95/2016, de 26 d’abril). DOGC núm. 7606].
En el marc d’aquest projecte, la Universitat de Girona duu a terme l’operació
Estructuració i dinamització dels ecosistemes innovadors estratègics de la
demarcació de Girona (codi operació GO03_000603).
L’operació de la UdG consisteix en la creació d'ecosistemes innovadors que
articulin de forma estable la relació entre els agents de la quàdruple hèlix i que
propiciïn la transferència de coneixement i tecnologia de la Universitat a les
empreses, la cooperació empresarial i la innovació oberta en institucions i empreses
del territori gironí. Aquest projecte té com a objectiu la creació d’ecosistemes
innovadors sectorials, estructurant els agents de l’ecosistema i definint una agenda
estratègica d’actuacions. El projecte identifica 10 àmbits estratègics, dels quals 9
són sectorials: Turisme; Aigua; Alimentació i Gastronomia; Patrimoni Cultural i
Natural; Salut; Robòtica; Materials Compostos; Comunicació Cultural i Corporativa;
Cohesió i Compromís Social; i 1 transversal: Innovació i Tecnologia Industrial,
orientat als aspectes genèrics d’innovació relacionats amb la innovació industrial,
digitalització empresarial, organització d’empresa, optimització de processos,
estratègies d’internacionalització, etc.
Una de les actuacions que la UdG ha de desenvolupar dins de l’esmentada
operació consisteix en la creació i activació d’una plataforma d’Innovació
Oberta.
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3. Objectius generals del contracte
De manera sintètica, l’objectiu del concurs és dotar la UdG i, més enllà de la pròpia
Universitat, el conjunt de la demarcació de Girona d’una plataforma col·laborativa
en línia basada en els principis de la innovació oberta que visibilitzi de manera
singular els agents territorials de la quàdruple hèlix actius ens els àmbits sectorials
diana i que afavoreixi la relació entre ells a partir de l’intercanvi d’idees i de
coneixement, el desplegament de projectes col·laboratius i la difusió d’activitats,
esdeveniments o projectes rellevants. Amb aquesta plataforma es vol crear una
comunitat virtual d’usuaris que posi en valor l’existència i el dinamisme de
l’ecosistema innovador gironí i el connecti amb altres comunitats existents que
operin en àmbits complementaris.
Amb la voluntat de ser més explícits, aquesta plataforma col·laborativa busca
també...
✓ fomentar la innovació a partir de la creativitat i el coneixement compartit;
✓ permetre la interacció i la col·laboració activa entre els diferents agents de
la quàdruple hèlix usuaris de la plataforma;
✓ permetre la difusió i el coneixement de l’activitat rellevant dels agents de la
demarcació de manera particular en els àmbits d’actuació i els objectius del
PECT, això és la transferència de tecnologia i coneixement i el foment de
l’emprenedoria.
✓ facilitar la transferència de tecnologia i coneixement entre la Universitat de
Girona i agents externs integrants de la quàdruple hèlix;
✓ reforçar la línia estratègica institucional de la UdG, reflectida en el Pla
Estratègic de la UdG 2030, “d’esdevenir un actor fonamental en el territori,
com a resultat d’augmentar el compromís compartit entre la universitat i les
empreses i institucions gironines. Construir ecosistemes innovadors i
potenciar la transferència , tot perseguint resultats beneficiosos per a totes
les parts (win win). Ajudar a generar teixit socioeconòmic en l’àmbit de la
suma d’intel·ligències.”;
Així mateix, la plataforma ha de ser eina de comunicació i de match-making que
faciliti...
✓ dotar els agents actius de la demarcació, i en particular la UdG, d’un espai
relacional de generació de noves idees, detecció de necessitats,
compartició del coneixement i concreció de projectes col·laboratius;
✓ dotar els agents actius territorials d’un espai virtual on mostrar la seva
activitat rellevant en els àmbits de la plataforma, editant notícies, publicant
esdeveniments, etc.
✓ situar la UdG, en tant que principal entitat del coneixement de la
demarcació, com a node central i facilitador d’aquesta xarxa relacional;
✓ enfortir el lideratge actiu de la UdG en la dinamització dels ecosistemes
innovadors territorials;
✓ oferir als grups de recerca de la UdG i altres agents interns i externs la
possibilitat de mostrar les seves experteses, els resultats de la seva
recerca, les seves tecnologies, els serveis que presten, etc.
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✓ atraure oportunitats de finançament o d’inversió externes al territori;
Una plataforma que propiciï...
✓ la connexió de la Universitat i els agents actius externs i la relació entre tots
ells;
✓ la lliure operativitat dels agents de la quàdruple hèlix seguint els termes i
condicions de funcionament i ús de la plataforma;
✓ la generació d’idees i l’activació de projectes innovadors;
✓ la compartició de coneixement i de tecnologies, garantint quan escaigui la
confidencialitat i la protecció de la propietat intel·lectual;
✓ la projecció exterior dels ecosistemes innovadors territorials i del seus
agents, tant a nivell de la demarcació de Girona com en l’àmbit
internacional.
Una plataforma que, des del punt de vista singular de la Universitat de Girona,...
✓ afavoreixi aixecar més i millors projectes col·laboratius amb agents externs;
✓ permeti obrir nous canals de comunicació de la Universitat amb els sectors
socioeconòmics diana;
✓ faciliti l’accés dels agents externs al coneixement de la UdG i la prestació
de serveis dels grups de recerca i altres estructures internes a les empreses
i entitats externes;
✓ incentivi la dinamització interna dels grups de recerca i de les unitats de la
UdG per poder respondre millor a les demandes externes;
✓ afavoreixi la vinculació de les necessitats de l’entorn amb una resposta per
part de la Universitat en l’àmbit docent, com per exemple per mitjà de la
realització de Treballs Finals de Grau o de Màster (TFG o TFM),
l’Aprenentatge Servei, etc.
Per tal de fer efectiva la posada en funcionament de la plataforma esdevenen
objectius igualment importants i a tenir en compte:
✓ la implicació i la formació dels agents interns i/o externs que hauran
d’interactuar amb la plataforma;
✓ la comunicació de l’existència de la plataforma i dels beneficis inherents al
bon ús de la mateixa;
✓ la dinamització en l’ús de la plataforma de manera que, en les primeres
etapes de funcionament, s’aconsegueixi un volum suficient d’interaccions
que la doti d’una inèrcia inicial suficient.
Obligacions d’informació i publicitat:
L’empresa adjudicatària estarà obligada a complir les obligacions d’informació i
publicitat establertes en l’annex XII, secció 2.2. del Reglament ( UE) 1303/2013
del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, i, especialment,
les següents:
a) en els documents de treball, així com en els informes i en qualsevol
tipus de suport que s’utilitzi en les actuacions necessàries per l’objecte del
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contracte, apareixerà de forma visible i destacada l’emblema de la UE,
fent referencia expressa a la Unió Europea i al Fons Europeu de
Desenvolupament Regional.
b) en tota difusió pública o referència a les actuacions previstes en el
contracte, qualsevol que sigui el mitjà escollit( follets, cartells, etc...)
s’haurà d’incloure de forma destacada els següents elements: emblema
de la Unió Europea de conformitat amb les normes gràfiques establertes,
així com la referència a la Unió Europea i al Fons Europeu de
Desenvolupa

4. Comunitat d’usuaris:
Amb l’impuls i el lideratge de la UdG, la plataforma ha de ser útil per una comunitat
d’usuaris oberta i plural i d’una manera molt particular els agents actius de la
demarcació de Girona. Per això s’ha de tenir present les característiques i
necessitats específiques de l’espai relacional més proper de la UdG -la demarcació
de Girona-, sens perjudici dels principis de la innovació oberta i la seva obertura
universal. Des d’aquest punt de vista, la plataforma tindrà el català com a llengua
de referència, per bé que s’hi haurà de poder operar en castellà o en anglès, ja sigui
en el conjunt de la plataforma o en algun dels mòduls específics que aquesta
contingui. Això pressuposa que la plataforma i les seves funcionalitats bàsiques han
de ser operatives en les tres llengües. Els costos derivats de l’edició de la
plataforma (pantalles, instruccions, formularis, desplegables, manuals, FAQ, etc.)
en aquestes tres llengües aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
La plataforma facilitarà la creació d’una comunitat d’usuaris de la quàdruple hèlix
de la demarcació a l’entorn dels àmbits sectorials definits. A títol enunciatiu i no
limitatiu, la tipologia d’usuaris prevista contempla entre d’altres els següents:
- La Universitat de Girona, per mitjà dels Campus Sectorials, que assumiran
el paper de dinamitzadors/gestors de la plataforma segons s’especifiqui
en la definició de rols; els grups de recerca; els instituts de recerca; les
Càtedres d’extensió territorial; les unitats de l’administració com l’Oficina
d’Investigació i Transferència de Tecnologia (OITT), l’Oficina Universitat
Empresa (OUE), l’Àrea de Comunicació i Relacions Internacionals (ACRI);
el Parc Científic i Tecnològic (PCiT); els Instituts del Programa CERCA
adscrits a la UdG; altres ens del grup UdG.
- Socis estratègics en el marc del PECT Girona, ecosistema innovador, i en
especial la Diputació de Girona, per mitjà del Programa Co-Creix i, amb
ella, la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), entre
d’altres;
- Els patrons de la Fundació Girona, regió del coneixement que inclou, a
més de la UdG i la Diputació de Girona, ja esmentats, l’Ajuntament de
Girona i la Cambra de Comerç de Girona;

Exp. 013/20.SV Plec de prescripcions tècniques

Pàgina 5 de 21

- Empreses, clústers, associacions empresarials i institucions
especialitzades a l’entorn dels àmbits de focalització de la plataforma i
molt en particular aquelles inscrites a les Agrupacions Sectorials dels
Campus;
- Socis estratègics com Acció, de la Generalitat de Catalunya, o
agrupacions empresarials com la PIMEC, la FOEG, el Fòrum Carlemany,
l’AENTEG, etc.
- Ens locals i entitats dels mateixos tals com Oficines de Promoció
Econòmica i d’altres;
- (...)
5. Àmbits de focalització:
L’empresa licitadora farà una proposta de seccions i organització dels continguts
en coherència amb els objectius descrits. Aquesta proposta inicial haurà de ser
finalment ajustada, en la fase de personalització i implantació de la plataforma, de
manera coordinada entre l’empresa adjudicatària i la UdG, un cop conclòs la fase
concursal.
A títol informatiu i per tal d’orientar les empreses licitadores en la configuració de la
seva proposta, els àmbits de focalització són els següents, sens perjudici de
possibles modificacions que la UdG determini:
Aigua
Turisme
Salut
Alimentació i Gastronomia
Cohesió i Compromís Social
Patrimoni Cultural i Natural
Compòsits
Comunicació Cultural i Corporativa
Innovació i Tecnologia Industrial
Robòtica
La plataforma ha de preveure que els usuaris puguin filtrar-ne els continguts
exclusivament en base a un o més d’aquests focus temàtics.

6. Documentació tècnica a presentar:
La documentació que cal presentar per part de les empreses licitadores i que serà
objecte de valoració singular és la següent:
➢ Document 1.1: Pla d’execució de la creació, desenvolupament i posada
en funcionament de la plataforma;
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➢ Document 1.2: Descripció de la proposta tecnològica i funcional;
➢ Document 1.3: Pla de comunicació i dinamització de l’ús de la
plataforma;
➢ Document 1.4: Pla de formació i suport als usuaris.
➢ Document 1.5: Oferta econòmica

Requeriments tècnics específics:

EXPLICACIÓ DELS DOCUMENTS A PRESENTAR

N.B.
Per tal de poder establir i dur a terme la valoració de les propostes, els requeriments
detallats en aquest plec es classifiquen segons si són Imprescindibles [I] o
Desitjables [D].
De manera complementària, per cadascun dels requeriments l’empresa licitadora
haurà d’expressar el grau d’acompliment dels requeriments segons la classificació
que es descriu a continuació (vegeu també l’annex 1):
[SÍ] quan la proposta l’incorpora d’entrada;
[ad] [a desenvolupar]: quan la solució proposada no l’incorpora d’entrada
o l’incorpora només parcialment. En aquest cas, l’haurà de
desenvolupar en el decurs de la implantació del projecte.
[No] quan la solució proposada no l’incorpora d’entrada, ni totalment ni
parcial, i no el podrà desenvolupar;
[Document 1.1. Pla d’execució de la creació, desenvolupament i posada en
funcionament de la plataforma.]
1) En la licitació, l’empresa licitadora haurà de presentar un Pla d’execució
detallat amb les diferents fases del projecte i fites del projecte. Aquest
document serà objecte de valoració com a tal en el seu conjunt. El Pla
d’execució preveurà una fase per al disseny, la configuració, el
desenvolupament i la posada en funcionament de la plataforma. L’empresa
que resulti adjudicatària haurà de justificar el termini d’execució ofertat al
sobre C amb el pla de treball que correspongui;
2) En les fases de disseny i configuració, la Universitat i l’empresa adjudicatària
interactuaran sempre que sigui necessari;
3) El pla indicarà els períodes de prova necessaris;
4) El Pla d’execució preveurà els ajustaments necessaris de la proposta perquè
la universitat pugui incidir en la concreció final de la plataforma;
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5) El pla d’execució especificarà les diferents responsabilitats en cada una de
les fases i l’estimació de les hores de dedicació per part de l’empresa
licitadora previstes en cada fase;
6) L’empresa licitadora farà una proposta de coordinació i monitorització del
desplegament del pla (amb evidències i indicadors), la responsabilitat
principal del qual ha de recaure en la mateixa empresa. Amb el aquesta
proposta, l’empresa licitadora ha de presentar un model d’informe sintètic i
complet del desenvolupament del projecte, informe que caldrà presentar
mensualment durant l’execució del mateix per tal de monitoritzar la
implantació de la plataforma i afavorir l’avaluació del seu correcte
funcionament en les fases indicades en la documentació del concurs. La
Universitat podrà afegir en qualsevol moment aspectes no previstos en el
model d’informe si així ho considera necessari.

[Document 1.2: Descripció de la proposta tecnològica i funcional.]
Per a ser valorades, les propostes presentades per les empreses licitadores hauran
d’incloure necessàriament aquest document descriptiu i explicatiu de la plataforma.
El document ha ser explícit i ha d’especificar en detall les característiques
funcionals i tècniques de la plataforma.
La proposta haurà d’anar necessàriament estructurada en base als mateixos
apartats en què estan ordenats els requeriments i que en aquest plec
s’identifiquen entre claudàtors (per exemple [Modalitat de la plataforma] o
[Prestacions de caràcter general]). En la mesura del possible, també, la proposta
farà referència directa a cada un dels punts inclosos dins de cada apartat i
identificats amb numeració consecutiva. Això és així per facilitar la lectura del
document i facilitar la valoració de les propostes en base al descrit en l’apartat
corresponent. Això no exclou la possibilitat que, per a la valoració d’un apartat
concret, puntualment no es pugui fer referència al dit en d’altres apartats.
Per tal de poder establir i dur a terme el sistema d’avaluació de les propostes, els
requeriments d’aquest plec es classifiquen segons si són Imprescindibles [I] o
Desitjables [D]. Vegi’s també el sistema de valoració de les propostes en el capítol
de Criteris d’adjudicació.

[Modalitat de la plataforma]
1) Atès que en el mercat hi ha operatives plataformes similars a la desitjada, la
plataforma objecte d’aquest plec serà la personalització d’alguna d’aquestes
plataformes existents, ajustada als objectius i requeriments d’aquest plec.
Això facilitarà un termini d’execució més curt i, segons el cas, la interacció
de la comunitat d’usuaris que es constituirà en el marc de la nostra
plataforma amb comunitats d’usuaris preexistents i actives en aquestes
altres; [D]
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2) Tractant-se d’una modalitat de Software as a Service (SaaS), el sistema de
llicenciament no ha de comportar restricció en el nombre ni en la tipologia
d’usuaris respecte dels que en qualsevol moment determini la pròpia
Universitat; [D]
3) El sistema de llicenciament ha de preveure l’adquisició inicial del dret sobre
el programari preexistent i la seva adequació als requeriment d’aquest plec,
a més de la renovació anual de la llicència, amb la qual l’empresa
adjudicatària es compromet a garantir en tot moment l’actualització de la
plataforma als canvis legals i tecnològics que es puguin produir durant la
vigència del contracte, així com la millora de les seves prestacions. Durant
els 5 anys posteriors a l’adquisició de la plataforma el cost anual d’aquesta
renovació no hauria de ser superior al 7,5% del preu total d’adjudicació; [I]
4) En cap cas, la proposta guanyadora no hauria de suposar per a la Universitat
tasques d’instal·lació, manteniment, gestió, millora i actualització de la
plataforma ni tampoc no hauria de comportar l’adquisició de maquinari o
programari addicional per part de la UdG. [I]
5) La plataforma ha de satisfer les funcionalitats descrites en aquest plec així
com d’altres que les empreses licitadores puguin afegir per al millor
assoliment dels objectius descrits i que seran valorades de manera
particular. [D]

[Prestacions de caràcter general]
6) La plataforma ha de ser accessible des dels principals navegadors web, com
ara Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer i Safari en les seves
versions suportades i des d’equips basats en sistemes operatius Windows,
MAC i Linux; [I]
7) La plataforma hauria de poder ser usada sense necessitat de realitzar un
desplegament de programari client previ a l’establiment de la comunicació;
[D]
8) Accessibilitat: desenvolupament de la plataforma optimitzada i “responsive”
(Web Responsive Design-WRD) als dispositius mòbils; [I]
9) Interacció amb altres websites o plataformes existents, aprofitant-ne, si
escau, la dinàmica pròpia; [D]
10) Interacció amb xarxes socials (LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, etc.)
per tal de poder compartir sistemes d’identificació d’usuaris i continguts entre
elles; [I]
11) Incorporació d’un visualitzador de documents en format divers dins de la
plataforma (fitxers, imatges, vídeos, etc.) perquè els usuaris els puguin
adjuntar, veure, descarregar i/o copiar sense dificultat afegida; [I]
12) Possibilitat que l’administrador de la plataforma hi pugui vincular d’una
manera àgil usuaris o interaccions d’altres plataformes; [D]
13) La plataforma ha de permetre l’ús d’almenys el català, castellà i anglès, ja
sigui en la seva totalitat o en algun dels mòduls de què es compongui; [I]
14) La plataforma podria facilitar una eina en línia que permeti incorporar
fàcilment nous idiomes a partir de la traducció dels textos de la plataforma a
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aquests altres idiomes. La traducció i actualització dels textos sistèmics de
la plataforma seran responsabilitat de l’empresa adjudicatària i aniran a
càrrec seu; [D]
15) La plataforma hauria de garantir criteris d’accessibilitat universal de manera
que sigui apta per al màxim nombre de persones en condicions de confort,
seguretat i igualtat i, en particular, oferir la possibilitat de fer-la compatible
amb aplicacions del mercat d’ajuda per a persones amb discapacitat visual.
[D]
[Disseny i imatge corporativa]
16) La personalització de la plataforma preveurà la seva adequació a la imatge
corporativa de la UdG, tenint present que la UdG exerceix el lideratge de la
plataforma a través dels campus sectorials però que aquesta ha de ser
percebuda com un entorn amable i plural per part dels agents territorials; [I]
17) En la proposta de disseny i imatge gràfica de la plataforma han de tenir un
pes molt rellevant les imatges i els aspectes gràfics, de manera que la facin
atractiva als usuaris visualment i funcional;[I]
18) La plataforma ha de tenir una interfície fàcil i intuïtiva que permeti als usuaris
interaccionar-hi fàcilment; [I]
19) La pàgina d’accés ha de ser especialment atractiva i senzilla, des del punt
de vista que l’usuari s’hi ha de saber orientar de manera immediata i ha de
poder accedir tant a les diferents seccions en què s’organitzi els continguts
com a les prestacions de caràcter general de la plataforma; [I]
20) En la pàgina d’accés es visibilitzarà el paper de lideratge i coordinació de la
UdG per mitjà dels campus sectorials. Ultra això, la Universitat podrà
determinar el nom i el logotip amb què s’identificarà públicament la
plataforma, que seran coherents amb la voluntat que la plataforma sigui
identificada com una “plataforma de demarcació”; [I]
21) La pàgina d’accés visibilitzarà l’existència dels campus sectorials i contindrà
un enllaç als diferents campus sectorials així com al formulari d’inscripció al
mateix; [I]
22) En ser un projecte finançat amb fons europeus i amb cofinançament de la
Diputació de Girona i de la pròpia UdG, caldrà tenir presents les regles de
comunicació exigides en el marc de la convocatòria del projecte PECT. Això
vol dir, entre d’altres, una referència explícita al projecte finançat i la
constància dels logos de les entitats finançadores (fons FEDER, Generalitat
de Catalunya, Diputació de Girona i UdG); [I]
23) Els continguts específics de la pàgina d’accés i l’organització dels mateixos
es dissenyaran conjuntament entre la UdG i l’empresa adjudicatària en
coherència amb els objectius descrits; [I]
[Definició de categories i conceptes clau]
24) Proposta de seccions o mòduls d’organització dels continguts [I]. A tall
d’exemple:
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-

Secció de formulació de demandes i ofertes de tecnologia i
coneixement;
- Secció de formulació de demandes i ofertes de prestació de serveis;
- Secció de proposta de reptes d’innovació, de manera particular
pensades per a petites o mitjanes empreses;
- Secció de publicació de notícies i esdeveniments sectorials;
- Secció de disseminació de persones i/o experiències innovadores, de
projectes singulars, bones pràctiques, etc.
- Secció de gestió d’esdeveniments (mòdul bàsic de gestió de
convocatòries i inscripcions);
- altres que l’empresa licitadora pugui afegir, en base a la seva
experiència i/o coneixement;
25) Definició i categorització dels conceptes clau: demanda/oferta de tecnologia
o coneixement, repte d’innovació, etc. [I]
26) Proposta de plantilles i models de gestió suficients i adequats per a cada una
de les seccions proposades; [I]
27) Marcar determinades interaccions com a preferides i de desar-ne d’altres
segons el seu interès; [D]
[Rols i perfils d’usuaris]
28) L’empresa licitadora farà una proposta de model de governança funcional de
la plataforma; [I]
29) La plataforma ha de permetre la creació d’usuaris individuals associats als
diferents rols que es defineixi i la gestió de diferents perfils d’usuaris; [I]
30) En la identificació dels diferents rols de la plataforma hi haurà els
d’administrador, gestors, usuaris... Caldrà incloure la descripció dels rols i de
les capacitats funcionals i, quan escaigui, marges funcionals i legals de la
seva actuació; [I]
31) Proposta de drets i deures de cada rol i, si escau, establiment de condicions
d’ús singulars en funció dels diferents perfils d’usuari o la naturalesa de la
interacció d’aquests amb la plataforma; [I]
32) El rol d’administrador ha de contemplar entre d’altres l’accés a qualsevol
contingut editat en la plataforma i la possibilitat de donar d’alta usuaris i de
gestionar permisos, continguts o interaccions en funció del codi ètic o les
regles d’ús que es determini; [I]
33) De manera complementària al rol d’administrador de la plataforma, aquesta
ha de permetre la possibilitat que hi hagi gestors dels continguts
especialitzats per a cadascun dels àmbits de focalització descrits més amunt
o dels diferents blocs de continguts; [I]
34) Proposta del disseny del formulari de registre d’usuaris, personalitzat a les
diferents tipologies dels mateixos; [I]
35) La plataforma ha de preveure la validació dels usuaris per part de la persona
o persones que desenvolupin el rol d’administrador; [I]
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36) Establiment de diferents perfils d’usuari, amb la possibilitat de crear perfils
professionals d’usuaris singulars (persones físiques) i perfils d’organització;
[I]
37) Requisits d’accés dels usuaris [I]
- Login i password (amb sistema de recuperació de contrasenya)
- Definició del perfil (nom i cognoms, tipologia d’usuari, dades bàsiques
d’identificació, nom i tipologia de l’organització a què pertany, situació
geogràfica, camps d’interès, etc.);
- Altres.
38) Els usuaris podran editar i modificar el seu perfil directament des de la
plataforma; [I]
39) Possibilitat que l’usuari es registri a la plataforma d’una manera senzilla a
partir del seu registre en d’altres xarxes socials com LinkedIn, Facebook o
altres, sense que això li impedeixi poder complementar el seu perfil aportant
informació addicional en els diferents camps previstos en el formulari de
registre; [D]
40) Atès que la major part dels usuaris interns de la UdG són fàcilment
identificables (grups de recerca, càtedres, fundacions, etc.), l’empresa
licitadora proposarà una solució per a la càrrega automàtica d’una part o de
la totalitat del perfil que aquests usuaris tinguin definit per tal que aquests
només hagin de completar-lo si ho desitgen; [D]
41) La plataforma inclourà un indicador que suggereixi a l’usuari el nivell de
completesa del perfil definit a fi que, si escau, el pugui millorar; [D]
42) La plataforma podria suggerir de manera automàtica a l’usuari altres usuaris
que, en funció del seu perfil i de la seva activitat a la plataforma, puguin ser
del seu interès; [D]
43) Es farà un registre automàtic de les interaccions dels usuaris amb la
plataforma per tal que se’n pugui fer una classificació o puguin ser visibles
pels usuaris autoritzats sempre que ho desitgin; [I]
44) La plataforma preveurà la comunicació de l’usuari amb els altres usuaris de
manera oberta o confidencial segons determini el propi usuari; [D]
45) La plataforma incorporarà un sistema d’alertes automàtiques per avisar de
la publicació de nous continguts; [D]
46) Podria ser d’interès que la informació de la plataforma s’adaptés
automàticament al perfil d’usuari; [D]
47) Capacitat de determinar usuaris o contactes preferits, notícies d’interès,
posts singulars, etc.; [D]
[Sistemes de cerca]
48) L’usuari ha de poder gestionar els continguts de la plataforma en funció del
seu perfil, per exemple...[D]
- filtrant o suggerint informació d’interès;
- permetent marcar determinats continguts (“no rebre més informació
d’aquest usuari”, “no rebre notícies sobre...”, etc.).
- rebent notificació de notícies i/o alertes de temes del seu interès;
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49) La plataforma contindrà una proposta de taxonomia d’etiquetatge i cerca de
la informació de la plataforma, com per exemple [I]:
- per concepte: demanda de tecnologia, oferta de feina, notícies...
- per àmbits de focalització
- per sectors socioeconòmics
- per paraules clau
- per data
- per perfil d’usuaris, d’organització
- per usuari/usuaris favorits
- per participacions/posts preferits per l’usuari
- per nivell de confidencialitat
- per llengua
- per zones geogràfiques, països
- etc.
50) S’ha de poder marcar determinades interaccions com a preferides i de desarne d’altres segons el seu interès; [D]
[Regles legals i funcionals]
51) Redacció del codi ètic per a un ús correcte plataforma; [I]
52) Protocols per garantir la confiança dels usuaris en la plataforma i, quan
escaigui, la confidencialitat de les seves aportacions; [I]
53) Garantia de compliment de la legislació vigent en matèria de propietat
intel·lectual, havent d’indicar en l’oferta les mesures de seguretat adoptades
a aquest efecte; [I]
54) Garantia de compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de
dades de caràcter personal, havent d’indicar en l’oferta les mesures de
seguretat adoptades a aquest efecte; [I]
55) Marges legals i funcionals per a l’exportació de dades a d’altres entorns; [D]
[Comunicació i publicitat]
56) Sistema àgil i eficient per a la generació de notícies, edició de butlletins de
notícies o publicació d’informació d’esdeveniments, reunions sectorials,
workshops, etc. de manera coherent amb el marc d’actuació de la plataforma
i respectuosa amb les normes de funcionament i el codi ètic que s’estableixi;
[I]
57) Normes de funcionament per a la generació de notícies o publicació
d’informació; [I]
58) Possibilitat que els usuaris de la plataforma rebin via correu electrònic o a
través d’altres mitjans en xarxa informació sobre novetats del seu interès
editades a la plataforma; [D]
[Registres i monitorització de l’ús de la plataforma]
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59) Accés a la informació i els continguts de manera que se’n pugui descarregar
informes d’activitat per tal monitoritzar i avaluar nombre i tipologia d’usuaris,
relacions entre ells i activitat realitzada [I]
60) Descàrrega d’un fitxer amb les dades dels usuaris, previ el seu consentiment.
[D]
61) Definició i monitorització d’un quadre d’indicadors per mesurar
quantitativament i qualitativa el nombre i tipologia d’usuaris de la plataforma
i el nombre i tipologia d’interaccions amb la mateixa; [I]
62) Disseny de formularis de satisfacció dels usuaris. [D]
63) Model funcional de coordinació entre el rol d’administrador de la plataforma
i els dinamitzadors tècnics de campus sectorials en tant que gestors dels
continguts pels àmbits de focalització; [I]
[Manteniment tècnic]
64) La plataforma estarà ubicada a la seu de l’adjudicatari o en la d’un altre
centre aliè a la UdG, que haurà de comptar amb garanties suficients de
seguretat per garantir el correcte i continuat funcionament dels servidors; [I]
65) La Plataforma estarà operativa en modalitat 24x7 els 365 dies de l’any; [I]
66) Els serveis de manteniment seran prestats per personal qualificat i podrà
realitzar-se de forma remota utilitzant mitjans telefònics i electrònics; [I]
67) Suport i manteniment de la plataforma, que hauria d’incloure, entre d’altres
aspectes,...
- els horaris de cobertura d’incidències, temps de resposta i de resolució
en funció del tipus d’incidència; [I]
- els procediments d’actuació davant de consultes d’usuaris i personal
tècnic de la UdG; [I]
- la solució a un possible funcionament inadequat de la plataforma; [I]
68) Actualització de la plataforma, amb la incorporació de millores, quan
escaigui; [I]
69) Mecanismes de coordinació amb el Servei Informàtic de la Universitat, que
designarà un cap de projectes per vetllar per la coordinació tècnica en relació
amb el correcte funcionament de la plataforma; [I]
70) L’empresa adjudicatària habilitarà un sistema permanent de suport
d’incidències;[D]
71) Es farà una classificació del tipus d’incidència en funció del seu abast i,
segons aquest, es proposarà el temps màxim de resposta i el temps màxim
de resolució; [D]
72) Si és el cas, l’empresa adjudicatària avisarà en cas de fallada del servei; [I]
[Seguretat de les dades i migració de continguts]
73) L’empresa adjudicatària garantirà la seguretat en relació amb
l’emmagatzematge de la informació a la plataforma i la identitat dels usuaris;
[I]
74) La UdG hauria de tenir la possibilitat de realitzar una còpia dels continguts
en un format estàndard (preferiblement XML, Excel CSV o similar); [D]
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75) Les dades i continguts de la plataforma seran propietat de la UdG; [D]
76) L’empresa adjudicatària garanteix la migració en qualsevol moment de les
dades existents en el sistema per tal de ser recuperades i posteriorment
incorporades en futurs sistemes alternatius, si fos el cas. [D]
77) L'empresa adjudicatària queda expressament obligada a mantenir absoluta
confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer en
ocasió de l'acompliment del contracte, especialment les de caràcter
personal, que no podrà copiar o utilitzar amb fins diferents als que figuren en
aquest plec, ni tampoc cedir a altres ni tan sols a efectes de conservació
sense el previ consentiment per escrit de la Universitat.
Es considera informació confidencial qualsevol informació a la qual
l'adjudicatari accedeixi en virtut d’aquest contracte, especialment la
informació i dades pròpies del contractant o dels usuaris de la plataforma a
les quals hagi accedit durant l’execució del mateix; [I]
78) L'adjudicatari informarà al seu personal, col·laboradors i subcontractistes de
les obligacions relatives a confidencialitat establertes en el contracte, així
com de les obligacions relatives al tractament automatitzat de dades de
caràcter personal. L'adjudicatari posarà tots els mitjans al seu abast perquè
el seu personal i col·laboradors compleixin aquestes obligacions. [I]
79) La durada de les obligacions de confidencialitat establertes en el present
contracte serà indefinida mentre la mateixa tingui aquest caràcter, mantenintse en vigor amb posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, de la
relació entre el contractista i el contractant. [I]
[Qualitat]
80) L’empresa adjudicatària aportarà un pla de suport i manteniment que, entre
d’altres aspectes, inclourà un pla d’avaluació sobre el funcionament de la
plataforma amb detall dels indicadors, terminis, objectius de qualitat, etc. [D]
81) Periòdicament, i sempre que la UdG ho sol·liciti, el proveïdor informarà de
les mesures realitzades en matèria de qualitat. En qualsevol cas, la prestació
del servei tindrà una continuïtat superior al 95%. [D]
[Document 1.3: Pla de comunicació i dinamització de l’ús de la plataforma.]
1) Cal presentar un document descriptiu i explicatiu del que haurà de ser el Pla
de comunicació sobre l’existència de la plataforma i la seva posada en
funcionament i de dinamització de la mateixa, amb detall de fases, tasques
a desenvolupar, responsabilitats dels diferents actors, terminis de
desplegament, etc. Aquest document serà objecte de valoració com a tal i
per si mateix.
Cal tenir en compte en l’establiment dels terminis que la UdG farà
valoracions periòdiques del desplegament d’aquest pla. Per tal de poder fer
aquesta valoració, el Pla preveurà de bona hora un informe de
desenvolupament mensual, amb el detall de les actuacions dutes a termes
referenciades respecte de les inicialment previstes en el pla.
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2) El pla preveurà la seva màxima eficàcia en el decurs dels 3 mesos posteriors
a l’activació pública de la plataforma.
3) L’empresa adjudicatària serà la responsable de coordinar i desplegar el pla
de comunicació, en el qual comptarà amb la participació dels tècnics dels
campus sectorials de la Universitat;
4) Aquest pla inclourà actuacions dissenyades explícitament a la dinamització i
promoció de l’ús de la plataforma, entre les quals hi haurà:
- actuacions específiques orientades a la dinamització i gestió de la
comunitat d’usuaris, la interacció entre ells, la interacció amb altres
plataformes, etc.
- actuacions específiques orientades a la generació dels continguts;
- la definició de l’estratègia per generar de manera periòdica continguts
interns de la UdG en la plataforma, en coordinació amb els tècnics
dels campus sectorials;
- l’organització i conducció de sessions d’orientació i dinamització de la
plataforma dins de la pròpia UdG, adreçades als usuaris interns de la
Universitat, personals o col·lectius, que potencialment podran
interactuar més activament amb la plataforma;
- l’organització i conducció de sessions d’orientació fora de la UdG
adreçades a agents estratègics externs. La Universitat identificarà els
principals agents estratègics externs (orientativament una desena),
amb els quals l’empresa adjudicatària i la UdG s’hi hauran de reunir
conjuntament almenys una vegada;
- la coordinació i execució d’iniciatives per la publicació i gestió de
continguts en les primeres fases d’implantació del projecte, des de
l’inici mateix del pla i fins com a mínim passats 3 mesos des de
l’activació de la plataforma;
- l’elaboració dels materials de presentació de la plataforma i de les
seves funcionalitats adreçats als diferents perfils d’usuaris tipus, tant
interns com externs;
5) L’empresa adjudicatària assumirà les funcions del rol d’administrador de la
plataforma durant un període mínim de 9 mesos des del moment de la
posada en funcionament de la plataforma sens perjudici que l’empresa
licitadora ofereixi un període major.
6) El Pla ha de preveure que determinades actuacions es puguin dur a terme
abans de la posada en funcionament de la plataforma, amb la finalitat que
quan aquesta s’activi ja hi hagi el coneixement i la dinàmica suficients per
accelerar al màxim el seu bon funcionament.
7) Els materials de presentació de la plataforma i de les seves funcionalitats
així com els procediments i els formularis d’invitació a unir-se a la plataforma
i a participar-hi seran propietat de la UdG de manera que li seran lliurats en
el decurs de la seva materialització.
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[Document 1.4: Pla de formació i suport als usuaris de la plataforma]
1) Document descriptiu i explicatiu d’un Pla de formació i suport als usuaris i,
en particular, d’aquells que hauran de tenir un rol actiu en la coordinació i
dinamització de la mateixa. Aquest document serà objecte de valoració com
a tal i per si mateix.
2) Aquest pla de formació i suport als usuaris és del tot complementari del pla
de comunicació explicat en el document anterior. Les actuacions de l’un i de
l’altre hauran de ser pensades des d’una lògica conjunta de projecte i
adequadament sincronitzades.
3) El Pla desenvoluparà estratègies de formació i suport en l’ús de la
plataforma, principalment a distància, adreçades a persones tant internes
com externes i a institucions externes a la UdG;
4) L’empresa adjudicatària es farà càrrec del disseny de tota la documentació i
material necessaris per facilitar l’ús de la plataforma per part dels usuaris:
manuals d’instruccions, tutorials en línia, FAQ, etc. i es compromet a
mantenir-los actualitzats durant el període de vigència del contracte. Passat
aquest període, l’empresa adjudicatària facilitarà a la Universitat els
mecanismes perquè aquesta actualització es faci des de la mateixa
Universitat Aquesta documentació, quan escaigui, estaran editades en les
tres llengües principals d’ús de la plataforma (català, castellà i anglès);
5) La documentació i els materials de l’ordre que sigui (tutorials, manuals,
presentacions, etc.) seran propietat de la UdG de manera que seran lliurats
a la UdG en el decurs de la seva materialització.
6) L’empresa adjudicatària dissenyarà els mecanismes de resolució de dubtes
en línia dels usuaris (a través d’un xat de consultes, per exemple), que
assumirà com a tasca pròpia;
7) L’empresa adjudicatària es coordinarà amb l’administrador de la plataforma
sobre el funcionament i/o ús de la mateixa o amb els tècnics dinamitzadors
de campus, que podrien assumir el rol de gestors de continguts, sobre
aspectes concrets de continguts o demandes específiques relacionades amb
els àmbits de focalització dels campus;
8) El pla de formació haurà d’haver executat el gruix de les actuacions previstes
com a tard 3 mesos després d’haver-se activat la plataforma. La participació
de l’empresa adjudicatària en el suport dels usuaris en línia s’estendrà com
a mínim fins als 6 mesos des de l’activació de la plataforma sens perjudici
que questa pugui proposar un període major (punt 5 de l’apartat 2.1 Pla de
formació i suport als usuaris). Igualment haurà de preveure que, passat
aquest temps, aquestes funcions les pugui assumir el personal de la UdG
que aquesta determini, previsiblement els tècnics de campus;
9) Es valorarà positivament que el Pla prevegi que determinades actuacions es
puguin dur a terme abans de la posada en funcionament de la plataforma,
amb la finalitat que quan aquesta s’activi hi hagi el coneixement i la dinàmica
suficients per accelerar al màxim el seu bon funcionament.
10) L’empresa licitadora farà una proposta de coordinació, desplegament i
monitorització del desplegament del pla (evidències i indicadors), la
responsabilitat principal del qual ha de recaure en la mateixa empresa. Amb
Exp. 013/20.SV Plec de prescripcions tècniques

Pàgina 17 de 21

aquesta proposta, l’empresa licitadora ha de presentar un model d’informe
sintètic i entenedor del desenvolupament del Pla, informe que caldrà
presentar mensualment durant l’execució del mateix per tal de poder
monitoritzar la implantació del Pla i afavorir l’avaluació del mateix.
7. Terminis d’execució:
Tal com s’explica en el punt relatiu a l’objecte del contracte, es pot distingir tres
elements essencials, altament relacionats els uns amb els altres:
a) la creació, desenvolupament i posada en funcionament de la plataforma
d’innovació oberta impulsada per la Universitat de Girona per als
ecosistemes innovadors de la demarcació de Girona;
b) el disseny i execució d’un pla de comunicació i dinamització de l’ús de la
plataforma;
c) el disseny i execució d’un pla de formació i suport als usuaris de la mateixa.
El termini d’execució estimat per a la part a) (Creació, desenvolupament i posada
en funcionament de la plataforma d’innovació) s’estableix en un període màxim de
6 mesos a partir de la data de formalització del contracte.
Es preveurà una primera valoració del desplegament del projecte 3 mesos després
de la signatura del contracte.
Hi haurà una segona valoració en el moment de l’activació prevista de la plataforma.
En aquest moment es revisarà l’acompliment satisfactori dels requeriments
establerts en aquest plec.
El termini d’execució per a la part b) (Pla de comunicació i dinamització de l’ús de
la plataforma) no és necessàriament consecutiu respecte de la primera part i podrà
preveure actuacions anteriors a l’activació de la plataforma. Es valorarà
positivament la previsió d’aquestes actuacions paral·leles amb la finalitat
d’accelerar al màxim la plena operativitat i el dinamisme de la plataforma. El pla
preveurà la seva màxima eficàcia en el decurs dels 3 mesos posteriors a
l’activació pública de la plataforma. El Pla ha de preveure igualment que
l’empresa adjudicatària assumirà les funcions del rol d’administrador de la
plataforma durant un període mínim de 9 mesos des del moment de la posada en
funcionament de la plataforma.
Es preveurà una primera valoració del pla 1 mes després de la data d’activació de
la plataforma. En aquesta primera valoració seran objecte d’anàlisi les actuacions
dutes a terme així com la quantitat i la qualitat de les actuacions dutes a terme.
Hi haurà una segona valoració passats 3 mesos des de l’activació de la plataforma.
En aquesta valoració s’analitzarà de manera particular les actuacions dutes a
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termes per a la participació activa d’agents interns i externs en l’ús de la plataforma
i l’edició de continguts.
Hi haurà una tercera valoració passats 9 mesos des de l’activació de la plataforma.
En aquesta valoració s’analitzarà principalment les actuacions dutes a terme i la
seva repercussió indirecta en els resultats.
L’execució de la part c) (Pla de formació i suport als usuaris) també pot preveure
actuacions coincidents en el temps amb la mateixa creació i activació de la
plataforma, per bé que en aquest cas sembla raonable esperar com a mínim a haver
avançat suficientment en el procés que comporta la creació, desenvolupament de
la plataforma.
El pla de formació haurà d’haver executat el gruix de les actuacions previstes com
a tard 3 mesos després d’haver-se activat la plataforma. La participació de
l’empresa adjudicatària en el suport dels usuaris en línia s’estendrà com a mínim
fins als 6 mesos des de l’activació de la plataforma sens perjudici que questa pugui
proposar un període major (punt 5 de l’apartat 2.1 Pla de formació i suport als
usuaris).
Es preveurà una primera valoració del pla 1 mes després de la data d’activació de
la plataforma. En aquesta primera valoració seran objecte d’anàlisi les actuacions
dutes a terme així com la quantitat i la qualitat del material de suport a la formació
dels usuaris.
Hi haurà una segona valoració passats 3 mesos des de l’activació de la plataforma.
En aquesta valoració s’analitzarà de manera particular les actuacions dutes a terme
així com tot el material posat a disposició dels usuaris, en especial aquell que hauria
de confegir el tutorial en línia i les FAQ.
Hi haurà una tercera valoració passats 6 mesos des de l’activació de la plataforma.
En aquesta valoració s’analitzarà principalment la qualitat del suport en línia als
usuaris.

Es preveu 5 fases de facturació:
-

-

Fase 1: un 10% amb l’adjudicació del concurs, en cas que 1) l’empresa
adjudicatària sigui la propietària d’una plataforma existent que posa a
disposició de la Universitat per a la seva personalització i ajustament a
requeriments; o 2) no essent-ne propietària la posa a disposició de la UdG
amb plenes capacitats de fer-ho. Si no és aquest el cas, la facturació d’aquest
10% es farà en la fase 3.
Fase 2: un 30%, amb una valoració positiva del desplegament del projecte de
la plataforma, als 3 mesos d’inici del mateix, a més d’una valoració positiva
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del Pla comunicació i dinamització de l’ús de la plataforma i del Pla de formació
i suport als usuaris.
Per tal de poder fer la valoració del desplegament de projecte, l’empresa
adjudicatària presentarà un document explicatiu amb la informació necessària
sobre el desenvolupament del projecte. Aquest document ha d’estar previst
per l’empresa adjudicatària en el model de coordinació i monitorització del
desplegament del pla (veg. dins del doc. 1.1 Pla d’execució i calendari
d’implantació).
Per tal de poder fer la valoració del Pla de comunicació i dinamització de l’ús
de la plataforma l’empresa adjudicatària presentarà un document amb la
concreció final i definitiva del pla, una proposta inicial del qual haurà presentat
en fase de concurs (doc. 1.3).
Per tal de poder fer la valoració del Pla de formació i suport als usuaris
l’empresa adjudicatària presentarà un document amb la concreció final i
definitiva del pla, una proposta inicial del qual haurà presentat en fase de
concurs (doc. 1.4).
-

Fase 3: un 35% amb l’activació de la plataforma, si en aquest moment s’han
acomplert satisfactòriament com a mínim el 80% dels requeriments del plec
considerats imprescindibles. En aquesta fase es podrà facturar el 10% en el
cas que no s’hagi pogut facturar en la fase 1.

-

Fase 4: un 15% passats 3 mesos des de l’activació de la plataforma i, per tant,
activats també el Pla de comunicació i dinamització de l’ús de la plataforma i
el Pla de formació i suport als usuaris, dels quals se n’haurà fet ja dues
valoracions.

-

Fase 5: el 10% restant passats 9 mesos des de l’inici del Pla de Comunicació
i dinamització de l’ús de la plataforma, del qual se’n farà una valoració de
resultats.

A títol orientatiu, l’esquema següent mostra la temporalitat del projecte:
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