PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
DE SUPORT A L’OFICINA TÈCNCA DE L’ELIEC

Antecedents i justificació
L’Estratègia logística per a la internacionalització de l’economia de Catalunya (ELIEC)
és un document recentment aprovat pel govern de la Generalitat de Catalunya que
defineix el full de ruta de les accions a dur a terme en aquesta matèria en el propers 20
anys (període 2020 – 2040) i concreta els àmbits prioritaris d’actuació (APA) en el curt i
mig termini.
A fi de poder gestionar l’ELIEC, s’ha elaborat un model de governança del pla i un seguit
d’indicadors per poder dur a terme el seguiment de la seva implantació.
Aquest model de governança es recolza amb la creació d’una Oficina tècnica (OT) que
dependrà d’un Consell assessor, Integrat per totes les empreses i organitzacions que
han participat en l’elaboració de l’ELIEC, presidit pels Consellers de Territori i
Sostenibilitat i Empresa i Coneixement, i on s’hi integraran les comissions de treball de
la Taula del Corredor Mediterrani, i comptarà també amb un grup de suport Integrat per
tots els departaments i organismes de la Generalitat amb competències en els diferents
projectes de que consta l’ELIEC.
Com ja preveia el propi document de l’ELIEC, els àmbits prioritaris d’actuació (APA) es
tractaran en el si de diferents grups de treball cadascun dels quals donarà lloc a la
creació d’una Comissió tècnica (CT) que vetllarà no tan sols per la posta en marxa dels
APA sinó també per la dels diferents projectes i mesures en que s’ha concretat el pla.
La gestió des grups de treball i el funcionament de les diferents CT comportarà una tasca
de suport important que justifica la contractació externa de serveis per poder dur-ho a
terme.

Objecte de la licitació
CIMALSA treu a concurs les tasques de suport i assistència tècnica a la Oficina
Tècnica de l’ELIEC.
En aquest context, les tasques que sistemàticament haurà de dur a terme l’entitat que
doni suport a l’OT, seran les següents:


Organització i coordinació del calendari de reunions dels diferents grups de treball
que es preveu constituït



Convocatòria i elaboració de la documentació de suport per a les reunions dels grups
de treball, així com el control d’assistència



Assistència a les reunions, i redacció de les corresponents actes.



Elaboració dels informes de totes les reunions a que assisteixin els responsables de
l’OT.



Recopilació dels suggeriments o aportacions que facin els membres del Consell
Assessor o del Grup de suport a l’OT.



Utilització de les eines informàtiques més adequades, prèviament validades per l’OT,
per dur a terme les tasques de seguiment, la valoració i evolució dels diferents
indicadors definits pel propi document de l’ELIEC, i la situació dels diferents projectes
i mesures que constitueixen el pla.



Suport en la redacció dels informes i presentacions que periòdicament vagi elaborant
l’OT per informar als òrgans que formen part de l’estructura de governança de
l’ELIEC, és a dir, el Consell Assessor i el Grup de suport a l’OT.



Suport als responsables de l’OT en la concreció de les tasques i el corresponent
cronograma que haurà de dur a terme l’OT i en l’aportació de valor en les diferents
tasques a dur a terme per assolir els objectius d’anar materialitzant l’ELIEC.

Dependència funcional
Aquest servei dependrà directament de CIMALSA, a través de l’Oficina tècnica de
l’ELIEC, creada a l’efecte.
Duració i pressupost
La duració d’aquest primer contracte serà de 24 mesos, prorrogables per un període
de 24 mesos addicionals, obligatori pel contractista, si CIMALSA així ho estima oportú.
El pressupost de licitació s’estableix en un màxim de 120.000 euros, IVA exclòs, per
al període global de 48 mesos, a raó de 30.000 € anuals.
Candidats elegibles
Els candidats que vulguin concórrer a la licitació per a l’adjudicació d’aquest contracte
podran ser persones físiques o jurídiques.
En qualsevol cas, caldrà que l’adjudicatari asseguri l’adscripció d’una persona a ple
temps durant el període d’execució del contracte.

