PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A
LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ACREDITACIÓ D’ENTITATS,
EMPRESES I PROFESSIONALS DELS PROGRAMES QUE
OFEREIX ACCIÓ
1.- Objecte del contracte

ACCIÓ

L’objecte d’aquest contracte és proporcionar a la Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ,
d’un servei de suport d’assistència tècnica per a la gestió del Servei d’Acreditació d’entitats, empreses i
professionals dels Programes que ofereix ACCIÓ.
Aquest servei es durà a terme fonamentalment a les oficines d’ACCIÓ, amb dos professionals que prestaran
els seus serveis segons els detalls de prestació de servei que s’especificaran més avall, i tenint en compte que
un dels dos professionals haurà de tenir una visió global del servei i així supervisar les tasques de l’altre
professional.

2.- Introducció i context
La Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ, i concretament el Servei d’Acreditació s’ocupa,
entre d’altres tasques, d’acreditar a empreses, entitats i professionals que treballen per les empreses clients
d’ACCIÓ a través dels programes que s’ofereixen.
El servei compta actualment amb set acreditacions:
1. Acreditació TECNIO per entitats i empreses: Segell per identificar on es troba la tecnologia
diferencial catalana, els proveïdors que l’ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de
transferència de tecnologia i coneixement, i també per alinear les estratègies regionals d'innovació
aprovades per la Unió Europea.
2. Agents de Suport a la Internacionalització: procés d’acreditació d’agents públics de suport a la
internacionalització de les empreses amb l’objectiu de potenciar la col·laboració publico-privada per
impulsar la coordinació i les col·laboracions entre els diferents agents.
3. Assessors: per als professionals que vulguin participar com a assessors per als programes d’ACCIÓ.
4. Entitats Finançament Alternatiu: amb l’objectiu d’incidir en una millor gestió financera i
d’augmentar les opcions de finançament de les empreses catalanes i així donar visibilitat i confiança
als nous instruments financers alternatius a la banca que han sorgit en els darrers temps.
5. Clústers: amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses, mitjançant accions d’innovació
en els seus models de negoci; internacionalització de mercats; formació directiva o altres que es
puguin requerir.
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6. Mentors Start-up: té com a objectiu contribuir a la competitivitat i creixement accelerat de les noves
empreses catalanes, posant a la seva disposició a professionals altament qualificats per dur a terme
aquest acompanyament en el creixement.
7. Registre en la Catalonia Trade & Investment’s Partners Network: amb l’objectiu de disposar d’una
xarxa de partners, per tal d’oferir a les empreses amb projectes d’inversió aquells contactes que més
s’ajustin als seus requeriments, dins del paper de facilitador que exerceix Catalonia Trade &
Investment. Formar part del registre és condició per tal de poder compartir el contacte del partner
amb l’empresa inversora.

3.- Justificació actuació

ACCIÓ

És necessària la contractació d’un servei d’assistència tècnica degut a l’elevat volum de feina que genera la
gestió del Servei d’Acreditació. En aquest sentit, ACCIÓ ha decidit internalitzar la coordinació i planificació
del projecte i supervisió del servei i externalitzar la gestió del servei i l’atenció al client del procés
d’Acreditació.
Degut a la insuficiència de mitjans professionals i tècnics per a poder fer front a aquesta tasca, és necessària
la contractació d’un servei extern que proporcioni a ACCIÓ el suport que comentàvem en l’apartat anterior
per al bon funcionament del Servei d’Acreditació d’ACCIÓ, i la consecució dels resultats esperats.

4.- Condicions tècniques i descripció detallada del servei a contractar
4.1. Descripció de les tasques i serveis a prestar
L’empresa adjudicatària de la present licitació haurà de proveir amb un servei in-house per la prestació del
següent servei:
1. Planificació de les convocatòries
• Organització interna, planificació i calendarització de les convocatòries d’acreditació.
2. Preparació de les convocatòries
• Preparació de la documentació per a la publicació de les convocatòries d’acreditació (fitxes, bases,
continguts web, etc.).
• Disseny dels formularis de sol·licitud i coordinació amb l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) per a la
seva publicació.
3.
•
•
•
•
•
•
•

Seguiment del procés de gestió de les sol·licituds presentades a les convocatòries
Seguiment de les sol·licituds presentades.
Revisió de les sol·licituds i la documentació presentades i del compliment dels requisits establerts.
Seguiment de l’avaluació tècnica dels expedients presentats.
Organització i preparació de la documentació per les Comissions de valoració.
Preparació de les resolucions individuals i enviament als sol·licitants.
Seguiment, si s’escau, dels recursos presentats per les entitats, empreses i professionals.
Resolució de consultes i atenció personalitzada a les empreses, entitats i professionals durant el
procés d’acreditació.
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•

Seguiment del sistema de verificació i mostreig de les sol·licituds presentades, si s’escau.

4. Coordinació interna de les convocatòries
• Resolució de consultes i atenció personalitzada de les àrees internes de l’organització que participen
en el procés d’Acreditació.
• Coordinació i comunicació amb les àrees internes de l’organització que estan involucrades en el
procés del Servei d’Acreditació (àrees d’Assessoria Jurídica i Contractació, Comunicació, Servei
d’Orientació Empresarial, etc.), així com organismes externs a l’organització (Oficina de Gestió
Empresarial, etc.).

4.2. Competències i perfil dels professionals assignats al projecte

ACCIÓ

4.2.1. Responsable de projecte
L’empresa adjudicatària ha d’assignar la figura d’un responsable de projecte, amb capacitat d’interlocució,
que sigui el nexe permanent amb el personal d’ACCIÓ i que realitzi la coordinació, gestió pressupostària i de
recursos humans, suport primaris i validació de les tasques desenvolupades pels professionals assignats.
Aquest perfil haurà de tenir una experiència mínima de 5 anys en consultoria.
Aquesta persona serà la interlocutora per a totes les comunicacions que ACCIÓ hagi de realitzar amb
l’empresa adjudicatària, serà la responsable de la gestió integral i econòmica del projecte, del manteniment
dels documents de control i evolució del projecte que se’n poguessin derivar i del seguiment i control de tot
allò relatiu a la gestió de recursos humans (calendari de vacances, gestió d’absències, accions de formació,
etc...).
Aquesta persona no ha de coincidir amb cap de les persones que participen directament en el projecte.

4.2.2. Professionals assignats
El desenvolupament d’aquestes funcions demanen dos professionals amb les següents característiques:
Formació
• Llicenciatura o Grau en l’àmbit de les ciències socials; Economia, Administració i Direcció d’Empreses,
Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració, Ciències Empresarials o similar.
Experiència i coneixements
• Experiència laboral mínima de 2 anys en la gestió de projectes.
•

Domini de català, castellà i nivell equivalent al B1 d’anglès.

•

Coneixements molt avançats d'informàtica, paquet office i llenguatge HTML.

•

Persona executiva, amb alta capacitat de planificació i d'organització del treball, especialment en el
cas del professional que realitzarà tasques de supervisió global de la feina de l’altre professional.
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5.- Calendari i procés de treball
5.1. Formació de l’equip de treball
L’empresa adjudicatària haurà de garantir l’existència d’un pla o d’un compromís concret per garantir que
els perfils assignats al projecte estiguin permanentment al dia dels coneixements tècnics necessaris per dur
a terme la seva feina de forma eficient, estant al dia de les novetats, eines i tendències dins la seva matèria
d'expertesa.

5.2. Condicions de prestació de servei
Els professionals adscrits al contracte prestaran el servei presencialment a l’edifici d’ACCIÓ de Barcelona,
sempre que sigui possible, o bé, en modalitat de teletreball d’acord amb les directius acordades amb el
responsable del projecte, segons les necessitats d’ACCIÓ.

ACCIÓ

Cadascun dels professionals adscrits al contracte dedicaran un mínim de 1.764 hores anuals per cada
professional del projecte.
El servei es prestarà durant tots els dies laborables de l’any, segons el calendari laboral de Barcelona. Els dies
de vacances que corresponen als perfils seran els que estableixi el conveni col·lectiu de l’empresa
adjudicatària. L’organització dels horaris setmanals i el període de vacances es pactarà entre ACCIÓ i el
responsable del projecte, podent-les gaudir preferiblement els períodes de setmana santa, agost i nadal.
Exceptuant aquests períodes, seguint les condicions expressades, l’empresa adjudicatària garantirà la
continuïtat i integritat del servei al llarg de tot un any natural, comptant des de la data d’inici d’execució del
contracte. Això vol dir que, durant aquest període, serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària cobrir les
eventuals baixes i substitucions, sense que la qualitat del servei se’n vegi afectat. De manera concreta,
l’empresa adjudicatària es compromet a no deixar desatesos els perfils descrits per un període superior a
tres dies laborables consecutius o un total de més de 9 dies laborables al llarg de tot l’any. Així doncs,
qualsevol baixa temporal o substitució dins l’equip, haurà de ser justificada documentalment i coberta per
l’empresa amb un perfil equivalent. Si, per qualsevol raó, aquestes condicions no es compleixen, serà
l’empresa adjudicatària qui se’n farà càrrec, descomptant-se de la facturació d’aquell mes l’import
proporcional corresponent.
La substitució de les persones assignades al servei només es podrà fer amb l’autorització expressa d’ACCIÓ.
En tots aquests casos, l’empresa contractada es farà càrrec de la formació específica necessària i el traspàs
de coneixement del nou personal, per tal que aquest pugui desenvolupar el servei òptimament, minimitzant
l’impacte del canvi. Així mateix, en cas que ACCIÓ consideri explícitament que la persona assignada no
compleix amb els objectius i tasques objecte del contracte, ho comunicarà a l’empresa adjudicatària i aquesta
es compromet a substituir-la per una altra que compleixi els requisits establerts, en un màxim de 20 dies.
L’empresa adjudicatària haurà de proporcionar a cadascun dels perfils que s’adscriuran al contracte, un
ordinador portàtil amb les següents característiques:
Maquinari:
-

8Gb RAM
Disc dur SSD
Processador i5
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Programari:
-

ACCIÓ

-

Sistema operatiu Windows 10 Professional
Antivirus activat i actualitzat a diari. ACCIÓ es reserva el dret de comprovar la correcta actualització
diària de l’antivirus incorporat.
Llicència d’Office 365 que inclogui Teams
Acrobat Professional
ACCIÓ haurà de poder instal·lar el client VPN per la connexió segura als serveis d’ACCIÓ
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