
 
 
 
SOL·LICITUD D’OFERTES PER A LA REALITZACIÓ D'UNA ESTRATÈGIA DE 
COMUNICACIÓ PER AL PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT A EMPRENEDORS 
 
Introducció 
 
El Consorci Sanitari del Maresme en el marc del seu Pla d'Acció 2017-2020 està desenvolupant 

projectes orientats a incorporar la innovació a les diferents àrees de l'organització, amb la 

finalitat d'aconseguir una transformació organitzativa i assistencial a la recerca d'aconseguir els 

nivells més alts de qualitat assistencial i millorar la satisfacció dels nostres usuaris. 

Aquesta transformació va acompanyada de l'establiment d'aliances amb empreses, entitats 

públiques i centres tecnològics del Territori. Per aquest motiu hem desenvolupat projectes de 

col·laboració amb el TecnoCampus i Eurecat dins de l'àmbit tant acadèmic com de recerca i la 

innovació 

Dins de l'estratègia actual que ens assegura una correcta implantació dels plans d'acció 

associada a aquest objectiu és la creació de tres instruments que ens serveixin 

d'acompanyament en la presa de decisions: 

 

1.- El portal d'idees: eina informàtica corporativa que busca agilitar el procés pel qual els 

professionals poden aportar noves idees  

2.- El Comitè d'Innovació: és un òrgan consultiu encarregat d'avaluar les idees d'innovació des 

de les seves diferents arestes (tècniques, econòmiques, estratègica…) amb la finalitat de poder 

realitzar un projecte que pugui ser posteriorment avaluat, de manera executiva, pel Comitè de 

direcció 

3.- La Unitat de Suport a la Innovació (USI): encarregada de dinamitzar i gestionar la cartera 

de projectes, fent de vincle entre la innovació i el mercat  

 

Objecte 

Malgrat tenir creades i consolidades les estructures necessàries per donar suport a les noves 

idees, es requereix una major involucració del personal. Per tant l'objecte d'aquest concurs és 

desenvolupar una estratègia de comunicació que asseguri la participació dels nostres 

professional al Programa d'acompanyament a emprenedors, tenint com a líder al Consorci 

Sanitari del Maresme en col·laboració amb el TecnoCampus i Eurecat. 

 



 
 
 
Àmbit del projecte: 

1. Personal del Consorci Sanitari del Maresme 

2. Docents i Acadèmics del Tecno Campus 

3. Personal de Eurecat 

 

Abast del Servei 

Ha de complir amb els tres requisits principals: 

1. Creació d'una marca i d'un eslògan que conjumini a tots els col·laboradors del projecte. 

Realització d'un Manual d'imatge  

2. Desenvolupar la campanya de comunicació del Programa d'acompanyament a emprenedors 

3. Disseny, creació i implantació d'una web en tres idiomes (català, castellà i anglès) que tingui 

alt grau de funcionalitat i navegabilitat, amb continguts i formats adaptats a la imatge del 

Consorci Sanitari del Maresme i capacitat d'integració amb la resta dels sistemes informàtics.  

 

Criteris d'adjudicació: 

x Preu 60% 

x Especificacions tècniques 30% 

o Creació d'una marca i d'un eslògan que conjumini a tots els col·laboradors del 

projecte. Realització d'un Manual d'imatge: 10% 

o Desenvolupar la campanya de comunicació del Programa d'acompanyament a 

emprenedors: 10 % 

o 3. Disseny, creació i implantació d'una web en tres idiomes (català, castellà i 

anglès): 10% 

x Garantia d'execució* 10% 

o En la garantia d'execució es valorarà les referències aportades per l'empresa 

en projectes similars 3% 

o El Currículum de l'equip de treball: 2% 

o Polítiques de qualitat,medi ambient, així com de Responsabilitat Social 

Corporativa: 3% 



 
 
 

o Pels serveis de consultoria i seguiment del projecte en matèria de Màrqueting i 

comunicació: 2% 

 

L'oferta econòmica tindrà un pressupost màxim de 23.000€ (IVA no inclòs)  

La data límit de presentació d’ofertes és el dia 1 de juny de 2017, abans de les 14:00 hores a 

les dependències del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, Servei de 

Contractacions, Av. Tibidabo, 21 08022 Barcelona. 

 


