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1.- El marc estratègic de València 2030
La ciutat com a espai on viuen i es relacionen les persones compta actualment amb
marcs referencials d'ampli consens internacional, que orienten les transformacions
necessàries per a garantir una vida digna i saludable a les futures generacions.
La mirada estratègica de València s'està articulant a través d'un procés de
pensament i reflexió la primera pedra de la qual ha sigut el Marc Estratègic València
2030, que va ser aprovat pel ple de l'Ajuntament de València, amb ampli consens de
31 dels 33 regidors i regidores de la Corporació, el passat 29 d'abril de 2021.
Basant-nos en estes referències internacionals i en l'ampli consens aconseguit, la
mirada estratègica de València aspira a anar més enllà, introduint sobre els objectius
de desenvolupament sostenible i l'agenda urbana, el vector de la ciència i la
innovació amb un propòsit doble: garantir un continu aprenentatge d'avantguarda en
el camí de la transformació i reafirmar el paper clau que tenen, i sempre tindran, les
polítiques públiques de la ciutat.
El marc estratègic de València combina estratègia urbana i innovació en una relació
de múltiples influències i suports de doble sentit. Perquè els reptes i objectius de
l'Agenda 2030 i les missions d'innovació, que proposa Europa per a la dècada
pròxima, són dues cares de la mateixa moneda que es retroalimenten a través de les
polítiques públiques.
Per una cara, la planificació estratègica ha de nodrir-se d'elements clau que aporta la
innovació, com l'experimentació, l'aprenentatge i l'escalat dels projectes. Perquè això
enforteix les institucions, els governs i les seues polítiques públiques i els marcs
normatius que es generen, proporcionant des de la pràctica, demostradors de com
abordar els grans reptes de la ciutat.
Per l'altra, l'èxit de les missions d'innovació a les ciutats, als països i a Europa no
sols vindrà de la ciència, la investigació i la mateixa innovació, sinó que serà
imprescindible, tenint en compte la complexitat, que s'acompanyen d'unes polítiques
i instruments públics orientats per l'Agenda 2030 que les reforcen, les impulsen i les
potencien. Sense política i estratègia no hi haurà èxit en les nostres missions com a
societat.
El marc estratègic està en l'actualitat obert als processos d'imaginació cívica i
enriquiment per part de la societat valenciana, que se celebraran durant l'any 2021 i
les aportacions incorporades al marc seran la base de la futura Estratègia Urbana
València 2030.

3

Figura 1: Marc Estratègic de la Ciutat de València

Font: Estratègia Urbana València 2030
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En conseqüència, el marc estratègic de la ciutat de València es compon d'una sèrie
d'elements que seran la referència estratègica i d'inspiració a desenvolupar per als
serveis especificats en esta licitació:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Set principis orientadors de l'estratègia.
Dos referents conceptuals clau: els ODS 2030 i l'Agenda Urbana.
Un context excepcional de resposta a la Covid-19.
Sis mirades per a repensar la ciutat.
Dotze línies estratègiques per a transformar la ciutat.
Sis missions per a orientar la innovació.
Un sistema integral d'indicadors.

Estos 7 elements es recullen amb detall en dos documents estratègics clau, que
formen part d'esta licitació i dels seus serveis associats:


El Marc Estratègic CIUTAT DE VALÈNCIA. Estratègia Urbana València 2030,
que desenvolupa l'esfera de les polítiques públiques de València orientades a
l'Agenda 2030.



El Marc Estratègic Missions València 2030 que desenvolupa l'esfera de la
innovació orientada a les 6 missions per a València en esta dècada, seguint
els postulats europeus en la matèria.

2.- Necessitat a cobrir i objecte del contracte
L'Ajuntament de València, a través de la seua Coordinació General d'Estratègia
Urbana i Agenda Sostenible, necessita adquirir la creació i el disseny d'una identitat
visual pròpia, associada al procés estratègic de València per al seu ús en la
comunicació social durant el procés de consens sobre el marc estratègic de la ciutat,
així com en la posterior creació de l'Estratègia Urbana València 2030.
Serà objecte del contracte cobrir esta necessitat pública, atesos els requeriments i
especificacions tècniques dels serveis que a continuació es detallen.
3.- Requeriments i especificacions dels serveis
L'adjudicatari serà responsable de la realització del branding o identitat de marca
associada al procés estratègic de l'Estratègia Urbana 2030 de València, així com de
la seua atmosfera de marca general i de definir de manera clara els criteris
d'aplicació d'esta, posant especial atenció en la seua aplicació digital.
Entregables:
-

Disseny de marca Estratègia Urbana 2030 de València (possibilitat
d'ajustar naming).

-

Construcció de sistema identitari que aterre dos elements que formen part
de l'Estratègia València 2030.
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Les “Mirades a la València 2030” (saludable, sostenible, compartida,
pròspera, creativa i mediterrània)
Les nomenclatures i territori d'expressió de les 12 línies estratègiques.

-

Elaboració de document/manual digital bàsic: logotip i les seues diferents
aplicacions, escala de reducció, àrea de protecció, tipografia corporativa…
Especial atenció en la construcció de l'arquitectura de marca en la seua
convivència amb altres logos segons necessitats: logo Missions València
2030, logo Ajuntament de València, logos de regidories que impulsen les 12
estratègies, logos d'entitats del sector públic local que participen i els logos i la
imatge dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

-

Disseny de template corporatiu en format ppt horitzontal per a
presentacions generals de l'Estratègia València 2030 en la seua construcció i
avanç i presentacions específiques de les 12 estratègies.

-

Disseny i programació de landing page Estratègia València 2030 amb
informació bàsica, redacció de copies a partir d'informació entregada en tres
idiomes (valencià, castellà i anglés). *Traduccions no incloses (en esta fase
no existirà una web fins que el procés de la definició del marc estratègic no
estiga tancat, però la landing ha de permetre descarregar documents de
l'avanç de la construcció del marc estratègic).

-

Aplicacions en moviment de marca, atmosfera gràfica i sistema identitari
per a ús en xarxes i audiovisual (per exemple cartel·les per a streamings) i
codi bàsic d'ús desplegant les possibilitats d'Instagram.

-

Maquetació del Marc Estratègic Estratègia Urbana València 2030 que
desenvolupa l'esfera de les polítiques públiques de València orientades a
l'Agenda 2030 en la seua versió actual i realització d'un màxim de tres canvis
al llarg del procés. En este cas es requerirà adaptació per a impressió i per a
ús en digital.

-

Adaptacions a un màxim de 6 elements: carpeta/folder, template
newsletter, trasera corporativa, invitació tipus a esdeveniment de construcció
cívica.

4.- Públic objectiu
Ciutadania com a destinatari final. Estratègia Urbana València 2030 és per la
ciutadania i per a la ciutadania. Es tracta d'una mirada de dècada, el full de ruta de la
ciutat per als pròxims 10 anys.
Grups d'interés participants en el procés de construcció. Com s'ha citat
anteriorment, el marc estratègic està en l'actualitat obert als processos d'imaginació
cívica i enriquiment per part de la societat valenciana, que se celebraran durant l'any
2021 i les aportacions incorporades al marc seran la base de la futura Estratègia
Urbana València 2030.
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5.- Mandataris
Inspiració en els referents conceptuals clau: els ODS 2030 i l'Agenda urbana, de
manera que constituïsquen un element referencial clau en la identitat de marca de
l'Estratègia Urbana València 2030.
Convivència amb la identitat de marca Missions València 2030. Tenint en
consideració que el Marc Estratègic València 2030 i la futura Estratègia Urbana
València 2030 fusiona com a element diferencial de València l'impuls a l'Agenda
2030 i a les Missions Europees d'investigació i innovació, la identitat de marca i
creativitats associades a desenvolupar, han de tindre en compte la identitat de
marca Missions València 2030 pre-existent i en ús, garantint la seua convivència i
alineament.
Convivència amb altres marques existents o en desenvolupament relatives als
elements sectorials del desenvolupament de l'estratègia com l'espai públic,
l'emprenedoria, o la transició energètica, entre altres.
6.- Comissió de seguiment i treball
La Direcció Tècnica del contracte correspondrà al Coordinador d'Estratègies
Urbanes i Agenda Sostenible de l'Ajuntament de València, que desenvoluparà esta
funció al costat del Director per a la Promoció de l'Agenda Urbana i el Director
d'Iniciatives i Estratègia. S'encarregaran del seguiment i valoració de la correcta
execució del servei així com de les preses de decisions sobre les propostes i treballs
relacionats amb aquest contracte. Podran dotar-se d'una comissió més àmplia per al
seguiment dels treballs.
El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de València, que ostenta les funcions de
gestió i coordinació de la política informativa de l'Ajuntament de València, haurà de
ser informat i consultat sobre les diferents accions i gestions que, aprovades per la
Direcció Tècnica, emprenga l'empresa adjudicatària.
L'òrgan gestor del contracte serà la Delegació d'Innovació i Gestió del Coneixement
de l'Ajuntament de València, a través del seu Servici d'Innovació.
7.- Import estimat del contracte
L'import màxim del contracte ascendeix a 13.000 € + IVA.
8.- Termini d'execució
Serà de 2 mesos, des de l'endemà a la notificació de la resolució, per a la totalitat
dels conceptes descrits.
Es marcarà un calendari d'aprovacions de les diferents parts del treball, per a complir
el termini de finalització estimat.
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9.- Documentació addicional


Marc Estratègic València 2030. Versió actual disponible i objecte de procés
obert d'enriquiment.



Presentació en PPT resum del Marc Estratègic València 2030.



Gravació de l'explicació de l'Estratègia València 2030 amb la seua singularitat
d'innovació vinculada a Missions València 2030.



Manual identitat Missions i web missionvalencia.eu.



Manual d'identitat imatge de l'Ajuntament.

10.- Consideracions


Si la construcció de la identitat visual requereix del suport d'elements
fotogràfics o il·lustracions, estos hauran de ser d'ús lliure per a disposar dels
drets d'ús.



Es requereix el lliurament d'editables de peces i formats per a xarxes socials i
web.

11.- Requisits participants
Podrà presentar-se a la crida a projecte "Creació d'identitat Visual per a l'Estratègia
Urbana València 2030" qualsevol professional, empresa o unió d'empreses del
sector, amb personalitat física o jurídica.
Abans de l’adjudicació del contracte serà imprescindible, en tot cas, que es troben
donats d'alta en l'IAE i al corrent del compliment d'obligacions amb la TGSS / AEAT i
hauran de justificar a través d'una declaració responsable que no es troben incurses
en cap prohibició per a contractar amb el Sector Públic (article 71 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic).
12.- Forma i lloc de presentació de les candidatures
Els professionals o empreses interessats a participar en la present crida a projecte,
hauran de presentar la seua proposta de participació per via telemàtica, enviant un
correu electrònic a l'adreça: auxinnovacion@valencia.es, amb el seu currículum i
portfolio de treballs que incloga, almenys, 4 treballs similars al sol·licitat, amb la
referència “Creació d'identitat Visual per a estratègia Urbana València 2030", fins a
les 15.00h. del 2 de juny de 2021.
La recepció de la proposta serà confirmada mitjançant justificant de recepció.
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13.- Comité de valoració, deliberació. Criteris de valoració
Per a informar sobre les propostes rebudes es crearà un Comité de Valoració
compost per 3 persones. La seua designació i acceptació serà publicada en la web
municipal, en l'apartat de campanyes, on figurarà esta crida a projecte creatiu.
(https://www.valencia.es Secció: Al teu costat).
L'entitat convocant, prèviament a la reunió del Comité de Valoració, comprovarà les
candidatures presentades per a verificar l'efectiu compliment de les condicions
establides en les presents bases i es pronunciarà sobre la seua admissió.
D'entre tots els porfolios i ofertes presentades se seleccionaran, aquelles tres que
tinguen major qualitat en el treball presentat, que compten amb major experiència en
la creació i el desenvolupament de pàgines web i que presenten major originalitat i
creativitat en els resultats.
L'acta del Comité de Valoració es farà pública en la mateixa secció anteriorment
citada de la web municipal.
El Servei d'Innovació convocarà a les tres propostes seleccionades a fi que
presenten pressupost i exposen els seus projectes, i proposarà l'adjudicació del
contracte a aquella que oferisca millor relació qualitat-preu, reunint les millors
qualitats tècniques i creatives per a la realització de l'objecte de crida a projecte.
14.- Termini de presentació de propostes
El termini de presentació de les propostes finalitzarà a les 15h del dia 2 de juny de
2021.
Per a consultes sobre el procés, el telèfon d'informació serà 96 391 04 77.

València, a 18 de maig de 2021
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