
 
 

ACORD DE RESOLUCIÓ MOTIVADA 

RAFAEL MONTERDE, Director General de Fundació InnDEA València 

CONSIDERANT: 

Que el passat 12 de desembre de 2016 es va convocar la segona edició del Concurs d'Idees 

Transition Cities 2016 (emmarcat dins del projecte del mateix nom i sota 2 categories 

“Experiment” i “Service Innovation Grant –SIG”), publicant-se a la pàgina web d'InnDEA, de VIT 

Energia i VIT Emprende conjuntament amb les bases, tenint com data límit per a la presentació 

de propostes de projecte el dia 22 de desembre del mateix any. 

Que una vegada finalitzat el termini es van rebre un total de 23 projectes. 

Que després de la recepció dels mateixos, el 23 de desembre de 2016 a les 13:00 a les oficines 

d'InnDEA es va convocar una reunió interna per part del Jurat de la preselecció, composat per:  

Javier Ibáñez, Coordinador de l'Equip Tècnic d'InnDEA; Paula LLobet, Coordinadora de 

Projectes d’Innovació d’InnDEA;  Gema Roig, Gestora d'estratègia Smart Cities d'InnDEA i 

Corentin Girard, Gestor de projectes d’energia d’InnDEA. 

Que les propostes rebudes van ser avaluades pel jurat, seguint els següents criteris 

d'avaluació: 

 Innovació social (20%), on s'ha considerat: 
 

 Perfil Social del Sol·licitant: valoració de la informació reflectida en el “Perfil Social 
del Sol·licitant” 

 Perfil Social de la proposta: valoració de la informació inclosa en l'apartat 
“Innovació Social” de la memòria tècnica. 

 
 Impacte en la mitigació/adaptació al canvi climàtic (40%) 
 

 Valoració dels indicadors inclosos en la memòria tècnica, així com els resultats 
esperats. 

 
 Relació amb els reptes proposats (15%) 
 Contingut tècnic innovador (15%) 
 Experiència prèvia (10%) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Que, atenent a la puntuació que el Jurat ha atorgat a cada projecte, el Jurat de preselecció va 

resoldre seleccionar als següents projectes perquè passaren a la fase final: 

Categoria “Service Innovation Grant”: 

 EE+ 

 Tourist-Verd 

 Azoteas Verdes 

 Eco-Mmotion 

Categoria “Experiment”: 

 Valensun 

 Kien-Mou 

 Contenedor Solar 

 Pared Radiante 

Que el passat 27 de desembre en Las Naves, Espai d’Innovació i Creació en la C/Joan 

Verdeguer 16, 46024 València, els preseleccionats van tenir l'oportunitat de defensar les seues 

propostes durant les entrevistes personals amb representants d’InnDEA, després de les quals, 

el jurat va realitzar una sèrie de preguntes. 

Que una vegada finalitzada la ronda d’entrevistes, el jurat composat pel Coordinador de 

l'Equip Tècnic d’InnDEA, Javier Ibàñez, i el Gestor de Projectes d’innovació d’InnDEA, Julián 

Torralba,  es va reunir per prendre  la decisió dels projectes guanyadors seguint els criteris 

d'avaluació abans esmentats. 

Que després de la reunió, les idees guanyadores del concurs van ser: 

Categoria SIG 

 EE+ 

 Tourist Verd 
 
Categoria Experiment 

 Contenedor Solar 

 

RESOL: 

1. Declarar vàlid el procediment seguit per la Fundació InnDEA durant tot el 
desenvolupament de la segona edició del Concurs d'Idees “Transition Cities” 2016. 
 

2. Adjudicar la contractació de l'empresa Modeliza perquè execute a la ciutat de València 
el projecte “EE+” per ser aquesta entitat la que va presentar la candidatura que va 
obtenir la major puntuació en el concurs d'idees  en la modalitat de “SIG”. 

3. Adjudicar la contractació de l'empresa “CMG Agua y Energia” perquè execute a la 
ciutat de València el projecte “Tourist Verd” per ser aquesta entitat la que va 



 
presentar la candidatura que va obtenir la segona millor puntuació en el concurs 
d'idees en la modalitat de “SIG”. 

4. Adjudicar la contractació de l'empresa “Ahinco Sostenible” perquè execute a la ciutat 
de València el projecte “Contenedor Solar” per ser aquesta entitat la que va presentar 
la candidatura que va obtenir la major puntuació en el concurs d'idees en la modalitat 
de “Experiment”. 
 
Tot això de conformitat amb la legislació vigent (Articles 184 a 188 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic) 
 
A València a 27 de desembre de 2016 
 
 
 
 
 
 

Rafael Monterde 
Director General 

 

  


