TERMES DE REFERÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DEL PLA DE CAPITALITZACIÓ DEL
PROJECTE INTERREG-MED INCIRCLE
Introducció
L'Associació MedCités / MedCities és una associació de ciutats, amb seu a Barcelona, dedicada
al desenvolupament urbà sostenible a la Mediterrània. Està formada per 61 membres de setze
estats diferents i implementa projectes en els àmbits de la planificació estratègica urbana, els
serveis urbans i el medi ambient i el desenvolupament social i econòmic local, així com activitats
de formació, suport tècnic i capitalització de bones pràctiques. La xarxa es va crear el 1991 i des
de llavors ha dut a terme desenes de projectes a les ciutats mediterrànies.
MedCities participa en nombrosos projectes Interreg-Med, i du a terme un alt nombre
d’assistències tècniques i projectes en diverses municipalitats, els resultats dels quals s’espera
que tinguin un alt grau de transferibilitat a les municipalitats veïnes, i un cert grau de
transferibilitat a altres municipalitats de l’àrea Mediterrània. És per això que les accions de
capitalització tenen una alta importància per a MedCities, ja que asseguren la transferibilitat de
les accions dutes a terme a les municipalitats, de l’experiència adquirida durant la seva
implementació, així com del coneixement i experiència obtinguts a través de consorcis
multidisciplinaris i la implementació de projectes pilot en els projectes Europeus.
MedCities coordinarà, en l’horitzó dels propers dos anys, el pla de capitalització del projecte
Interreg Med InCircle. El projecte InCircle té com a objectiu donar suport a les àrees insulars i de
baixa densitat de població en la seva transició cap a la implementació de pràctiques d’economia
circular en el turisme.
1. Objectiu
L’objectiu d'aquesta prestació de serveis és la redacció del pla de capitalització del projecte
InterregMed InCircle.
2. Abast dels serveis
El contracte comportarà la realització del pla de capitalització del projecte InCircle, així com la
realització d’un document que serveixi a MedCities per a la elaboració de futurs plans de
capitalització. A continuació es detallen els lliurables que cal entregar (secció 2.1), el contingut
d’aquests (secció 2.2) i la metodologia a seguir abans i durant la seva elaboració (secció 2.3).
2.1 Lliurables a entregar
El documents resultants del contracte seran els següents:
D1: Esborrany del pla de capitalització del projecte InCircle, amb enfocament
metodològic i proposta d’estructura (data límit: desembre 2020)
D2: Pla de capitalització per al projecte InCircle (data límit: maig 2021)
D3. Presentació Power point: esborrany del pla de capitalització del projecte InCircle
(data límit: desembre 2020)
D4. Presentació Power Point: pla de capitalització del projecte InCircle (data límit: maig
2021)

D5: Document de lliçons apreses i línies generals per a la capitalització dels projectes de
MedCities, incloent 1 formació online per a les tècniques de MedCities (data límit: Juliol
2021)
2.2 Contingut dels lliurables
D1 i D2: Pla de capitalització del projecte InCircle
Objectius: El pla de capitalització del projecte InCircle haurà de cobrir els següents objectius:
o

o

o
o
o
o
o

o
o

Identificació d’instruments per a transferir de manera exitosa l’experiència
adquirida durant el projecte i els continguts de la “Knowledge Platform” del
projecte.
Optimització i promoció de l’ús del paquet de transferència del coneixement
generat durant el projecte, el qual permeti accedir als resultats del projecte un
cop aquests hagin finalitzat, i transferir-lo de manera fàcil i clara a altres
projectes, àrees o entitats interessades.
Promoció de la reproducció les activitats dutes a terme durant els pilots inclosos
en el projecte.
Promoció de la incorporació de polítiques basades en els resultats obtinguts
durant el projecte.
Identificació d’actors claus a qui transferir el coneixement suposa un augment
de l’impacte del projecte.
Definir un format comú per a les accions de capitalització
Identificar els instruments principals per a transmetre l’experiència del projecte
per a assegurar la reutilització, valorització i transformació en informació que
sigui fàcilment utilitzable, i per a assegurar un procés efectiu i eficient
d’assimilació dels resultats del projecte, i de la monitorització del seu impacte.
Establir una llista detallada dels actors, stakeholders i institucions a les quals
adreçar-se a les activitats de capitalització
Planificar de forma detallada activitats específiques que es duran a terme per a
assolir els objectius, incloent l’objectiu de cada activitat, audiència a qui va
dirigida, format de l’activitat, temps i lloc d’execució, entre altres paràmetres
que es considerin rellevants.

Format: Haurà de tenir el format de document Word de llargada màxima de 40 pàgines, escrit
en llengua anglesa.
Contingut: El pla de capitalització inclourà tot allò necessari per a assolir tots i cada un dels
objectius establerts. En el pla de capitalització i les activitats que contempli hauran de tenir en
compte l’actual situació de pandèmia, i per tant inclourà mesures d’adaptació de la capitalització
a les circumstàncies.
El pla de capitalització inclourà, però no es limitarà a:
-

Full de ruta de capitalització, amb llistat d’instruments i esdeveniments de capitalització,
incloent objectius, mètodes, materials a utilitzar, impacte esperat, etc.

-

Llistat d’actors claus en el procés de capitalització

-

Llistat d’activitats i esdeveniments a dur a terme per a assolir els objectius de
transferència i capitalització.

Per tal d’assegurar l’entrega a temps i l’adequació dels continguts del pla de capitalització, i per
a tenir un document base sobre el qual MedCities i els socis del projecte pugui fer aportacions i
suggeriments de canvis, s’entregarà un esborrany del pla de capitalització a MedCities:
D1: Esborrany del pla de capitalització del projecte InCircle, amb enfocament
metodològic i proposta d’estructura (data límit: desembre 2020)
Un cop s’hagi fet aportacions i treballat sobre aquests esborranys, es presentarà a MedCities el
pla de capitalització definitiu:
D2: Pla de capitalització per al projecte InCircle (data límit: maig 2021)
D3 i D4: Presentació Power Point on es resumeixi el pla de capitalització del projecte InCircle
Objectius:
•

Resumir, de forma clara i concisa, els continguts del pla de capitalització, especificant:
els objectius d’aquest, els apartats, les principals activitats que s’hi contemplen o altres
aspectes rellevants del pla de capitalització.
• Actuar com a presentació base per a la explicació i introducció del pla de capitalització
a la resta del consorci.
Format: Presentació Power Point escrit en llengua anglesa. La presentació haurà de poder ser
exposada en un període de temps màxim de 20 minuts.
Contingut: Resum del pla de capitalització del projecte InCircle, incloent els mateixos apartats
que aquest, així com altres aspectes que es considerin rellevants per a facilitar la introducció i
familiarització amb el pla.
Per tal de facilitar la presentació dels esborranys del pla de capitalització a la resta del consorci,
s’entregarà a MedCities una presentació Power Point resum de l’esborrany del pla de
capitalització:
D3. Presentació Power point: esborrany del pla de capitalització del projecte InCircle
(data límit: desembre 2020)
Un cop s’entregui el pla de capitalització definitiu, s’entregarà també a MedCities una
presentació Power Point resum d’aquest:
D4. Presentació Power Point: pla de capitalització del projecte InCircle (data límit: maig
2021)
D5: Document de lliçons apreses i línies generals per a la capitalització dels projectes de
MedCities, incloent una formació online per a les tècniques de MedCities
Objectius: Capacitació de les tècniques de MedCities i augment de la transferibilitat del procés
de creació d’un pla de capitalització, per tal de poder aplicar les lliçons apreses en futurs
projectes i assistències tècniques.
Format:
•

1 document “Word”, amb un màxim de 40 pàgines i escrit en anglès.

• Una formació online
Contingut:
El document Word serà un document de consulta, el qual pot servir de base per a les formacions
online. Aquest contindrà:
•
•

Passos seguits per a la redacció del pla de capitalització del projecte Incircle.
Aspectes i particularitats del projecte que han estat rellevants per a triar les accions
i eines incloses dins el pla de capitalització.
• Tipus de plans de capitalització, variació segons públic desitjat o tipus de projecte
(tenint en compte els tipus de projecte que es duen a terme a MedCities).
• Aspectes a tenir en compte durant la creació d’un pla de capitalització, com ara:
adaptació a diferents públics, selecció d’actors a implicar, contactes estratègics per
a assegurar la transferibilitat de resultats, o seccions a incloure dins el pla.
• Eines per a assegurar la transferibilitat de resultats en les diferents fases d’un
projecte (com ara: elements a registrar durant la planificació i/o implementació dels
pilots, o eines per a la sistematització de la transferència de resultats i coneixement).
La formació online tindrà una durada màxima de 3 hores, cobrirà els mateixos aspectes que el
document Word, i es podrà complementar amb una presentació Power Point dels continguts.
La llengua vehicular serà l’anglès.
2.3 Metodologia a seguir
Per a la redacció, per part de la persona experta, del pla de capitalització del projecte InCircle
caldrà seguir els següents passos:
1. Familiarització amb el projecte InCircle
La realització del pla de capitalització del projecte InCircle requerirà que la persona que el redacti
obtingui prèviament un alt grau de coneixement del projecte, els seus objectius, els
demostradors que inclou, el procés de desenvolupament dels plans estratègics regionals, la
replicació i creació d’estratègies regionals a sis nous territoris, el procés d’acompanyament
esperat per a la creació d’aquests plans, el “paquet de replicació” i els documents que en formen
part, els quals seran els elements claus del procés de capitalització, entre altres.
Aquest alt grau de coneixement del projecte s’assolirà mitjançant la lectura dels documents
principals resultants del projecte, i mitjançant la realització d’entrevistes amb (i) la tècnica
coordinadora del projecte a MedCities, i (ii) els membres del consorci que siguin més rellevants
en quant a la capitalització dels resultats del projecte, així com a través d’altres mitjans que es
creguin oportuns.

2. Redacció del pla de capitalització del projecte InCircle
Per a la redacció del pla de capitalització, la persona experta presentarà un primer esquema de
les seccions a incloure al pla. Un cop aprovat per MedCities i modificat (si escau), es procedirà a
la redacció del primer esborrany de la proposta. Posteriorment s’incorporaran les possibles
aportacions, modificacions i suggeriments que MedCities i la resta de socis del projecte aportin
al document. Si es creu convenient, per tal de facilitar la transferència d’informació, la persona

contractada podrà participar en una reunió amb el consorci, on s’expliquin l’esborrany i/o el pla
de capitalització.
Durant tot el procés de redacció del pla de capitalització es mantindran reunions bisetmanals, a
més de les reunions extres que es creguin adequades. A més, si alguna de les dues parts ho creu
necessari, es realitzaran les comunicacions que facin falta amb els altres membres del consorci.
MedCities és també responsable de la redacció del pla de capitalització d’un altre projecte
InterregMed, el projecte BLUEfasma. Per tal d’establir una coherència entre els dos plans de
capitalització i per a beneficiar els dos projectes quant a varietat d’idees i optimització de
recursos, la persona a càrrec de l’escriptura del pla de capitalització objecte d’aquests termes
de referència restarà en contacte i compartirà el procés i components del pla amb la persona a
càrrec del pla de capitalització del projecte BLUEfasma.
3. Preparació de les presentacions Power Point per a resumir el pla de capitalització
La persona encarregada del projecte realitzarà una presentació Power Point per al pla de
capitalització realitzat. Les plantilles per a realitzar la presentació les proporcionarà MedCities.
De la mateixa manera que per a la realització del pla de capitalització, la persona experta i
MedCities acordaran un esquema amb les seccions a incloure a la presentació, per a procedir a
la realització del primer esborrany i del document final.
4. Preparació del document de lliçons apreses i línies generals per a la capitalització dels
projectes de MedCities, incloent una sessió de formació per a les tècniques de MedCities
Per a preparar el document de lliçons apreses, la persona a càrrec i MedCities n’acordaran una
taula de continguts. Posteriorment, el document la persona a càrrec prepararà íntegrament el
document, el qual servirà com a document de consulta per a accions futures de capitalització i
com a document base per a les formacions.
La persona encarregada del projecte i les tècniques de MedCities acordaran els continguts de la
sessió de formació a les tècniques de MedCities, així com la data en que aquesta es durà a terme.
3. Tipologia del servei, durada i lloc d’execució
Aquests termes de referència i la proposta guanyadora definiran les condicions del servei a
mode de contracte comercial de prestació de serveis des de la data posterior a la notificació de
l’encàrrec fins el moment de l’aprovació de tots els lliurables inclosos, que s’estima tindran lloc
el 30 de juny de 2021. El servei es durà a terme a les dependències del prestador del servei.
El servei es regirà per la llei catalana, la llei espanyola i els tribunals de Barcelona.
4. Pressupost base del servei
El pressupost màxim de l’encàrrec ascendeix a 5.785,12€ (tots els impostos inclosos). Si el
prestador del servei té el seu domicili fiscal a Espanya, l'import màxim serà de 7.000€, inclòs
l'IVA vigent a la data de publicació d’aquests termes de referència que és del 21%.
Qualsevol oferta per sobre de l'import indicat serà rebutjada.
En el pressupost s'entenen incloses totes les despeses que l'adjudicatari hagi de
realitzar per al normal compliment de les prestacions contractades com són les generals,

financeres, d’assegurances, de transports i desplaçaments, honoraris del personal al
seu càrrec, de comprovació i d’encàrrec.
5. Preu del contracte i condicions econòmiques
Les dades administratives de l'Òrgan de Contractació són:
ASSOCIACIÓ MEDCITIES I / O MEDCITES
C / 62, 16-18, EDIFICI B, ZONA FRANCA
08040 BARCELONA – CATALUNYA - ESPANYA
NIF: ESG66401258
El preu del contracte és el que resulti de l'adjudicació, d'acord amb l'oferta presentada.
Es requeriran 3 factures segons el detall següent:
-

-

-

60% de l’import al entregar els lliurables D1 i D3, els quals corresponen al primer
esborrany del pla de capitalització del projecte InCircle i a la presentació Power Point
que resumeix el primer esborrany del pla. (desembre 2020)
30 % de l’import al entregar els lliurables D2 i D4, els quals corresponen al document
definitiu del pla de capitalització per al projecte InCircle i la presentació Power Point que
el resumeix. (maig 2021)
10 % de l’import al entregar el lliurable D5, el qual correspon al document de lliçons
apreses i a la formació online. (juny 2021)

Totes les factures inclouran, a l’apartat de descripció dins del cos de la factura, a part de la
descripció dels treballs efectuats, haurà d’incloure el següent concepte: “InCircle project (Code
5329)”
El termini de pagament de la factura serà: transferència bancària 30 dies després de la data de
la factura (cal detallar els detalls del compte bancari) previ informe favorable emès per la
Secretaria General de MedCities a la entrega de cada lliurable establert en el llistat.
Els proveïdors de serveis suportaran directament els impostos locals o estatals que li siguin
d’aplicació. Si el prestador de serveis té el seu domicili fiscal a Espanya, en el cas que
correspongui, s'aplicarà la llei fiscal vigent en matèria de l'impost sobre la renda de les persones
físiques (IRPF).
Les factures hauran de ser enviades o bé per correu postal a l’adreça de les oficines de la
secretaria general de MedCities o bé, si són en format digital, a l’adreça contact@medcities.org.
Les comissions bancàries derivades del pagament de factures seran compartides (SHA segons la
codificació bancària).

MedCities pot requerir informació al prestador de serveis de compliment amb les seves
obligacions relacionades amb el pagament de cotitzacions a la seguretat social o el pagament
d'impostos.
6. Requisits de participació
Poden optar al servei les persones físiques o jurídiques que tinguin plena capacitat d'obrar, que
no estiguin subjectes a prohibició de contractar i que puguin demostrar llurs solvència tècnica i
experiència professional.
7. Clàusula de confidencialitat
La informació a la qual el prestador de serveis tindrà accés per poder desenvolupar adientment
la finalitat d'aquest contracte ha de ser de caràcter confidencial i no pot ser utilitzada per a
activitats que no siguin incloses en aquest contracte. En el cas que un ús particular de la
informació plantegi dubtes pel que fa al respecte d’aquesta clàusula de confidencialitat, el
prestador de serveis haurà de sol·licitar, en tot cas, el consentiment de MedCities.
8. Autoria i propietat dels treballs
Seguint l’esperit de cooperació i intercanvi, la propietat de la feina realitzada en el marc del
contracte d’aquests termes de referència i co-finançats per el programa Interreg MED està obert
al públic i lliure de drets.
Els lliurables del projecte hauran de ser accessibles i disponibles de manera gratuïta per al públic
general en un format fàcilment utilitzable. El MA/JS i altres programes rellevants poden utilitzarlos per a comunicació i informació.
L’autoria dels treballs coberts pel contracte relacionat amb aquests termes de referència és
compartida entre l’autor i tots els socis del projecte en qüestió.
9. Rescissió del servei
El servei podrà ser rescindit per qualsevol de les parts, amb preavís d’un mes d'antelació abans
de la data indicada al punt 3 d’aquests termes de referència, per motius objectius.
10. Presentació d’ofertes
L’oferta s'ha de presentar a l'adreça de correu electrònic: contact@medcities.org
- Termini de presentació de propostes: 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de
publicació d’aquests termes de referència.
- Especificar en l'assumpte del correu "Oferta pel servei de realització del pla de
capitalització del projecte interreg-med Incircle ".
- És imprescindible indicar clarament en l'oferta presentada: raó social, adreça, telèfon,
correu electrònic i NIF de l'empresa ofertant.

L'oferta ha d'incloure l'abast dels serveis i les condicions expressades en els apartats anteriors.
Amb independència que el candidat pugui adjuntar a la seva oferta tota la informació
complementària que consideri d'interès, ha d'incloure obligatòriament la documentació
següent:
o
o

o

Oferta detallada dels serveis.
Proposta econòmica: els candidats hauran de presentar una proposició econòmica en
euros que estarà signada pel candidat mateix o pel seu representant . Els preus oferts
inclouran qualsevol tipus de tribut, càrrega o arbitri fiscal de caràcter europeu, estatal,
autonòmic o local tal i com s’indica en els punts 5 i 6 d’aquests termes de referència.
CV del professional o empresa i de l’equip de treball, indicant una mostra dels treballs
similars més significatius desenvolupats i, si escau, experiència internacional.

En cas que us calgui informació addicional per poder presentar l’oferta, us convidem a contactar
amb MedCities escrivint a l'adreça de correu electrònic contact@medcities.org. Només es
respondran preguntes per escrit sobre aclariments de la presentació d’ofertes.
MedCities podrà sol·licitar informació addicional relacionada amb la proposta en cas que ho
consideri adient. Si aquest és el cas, les propostes de les quals es requereixen aclariments,
hauran de ser respostes en un termini raonable establert per l'equip d'avaluació.
11. Criteris d'avaluació
L’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la relació cost-eficàcia d’acord amb
la totalitat de la proposició. La valoració podrà tenir en compte la relació qualitat-preu.
MedCities garantirà la igualtat de tracte a les persones/empreses oferents i mantindrà la
confidencialitat de les ofertes.
S’informarà a la persona/empresa adjudicada en un termini de 10 dies hàbils a comptar des de
la data de termini de presentacions d’ofertes.

Barcelona, 9 de novembre de 2020
Josep Canals Molina
Secretari General

