Plec de prescripcions tècniques
Contracte de serveis per desenvolupar la Plataforma RIS3-MCAT, a tramitar
mitjançant procediment obert

1. Marc del contracte
El seguiment de l’evolució de l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització
intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i del procés d’especialització intel·ligent es focalitza en
l’evolució dels àmbits sectorials líders de la RIS3CAT i també en la identificació i l’evolució
d’activitats emergents.1
En coherència amb els principis del govern obert i de la ciència i la innovació obertes, la
Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació (d’ara en endavant,
DGPECR) ha desenvolupat la prova de concepte de la Plataforma RIS3-MCAT (vegeu els
annexos per a una descripció de les funcionalitats i les característiques tècniques de la
Plataforma).
La Plataforma RIS3-MCAT, actualment en fase de prova de concepte, és una eina d'anàlisi
per comprendre com els fons europeus contribueixen a l'evolució de l'especialització
intel·ligent a Catalunya.
Els objectius de la Plataforma RIS3-MCAT són els següents:
- Mapar i caracteritzar els projectes de recerca i innovació de Catalunya que es financen
amb el programa Horitzó 2020, el FEDER i el FEADER.
- Classificar automàticament els projectes i les entitats del sistema de recerca i innovació
de Catalunya per àmbits sectorials, tecnologies i paraules clau.
- Mapar de manera dinàmica les relacions entre entitats i detectar la configuració i
l'evolució de xarxes i comunitats innovadores en els diversos àmbits d'especialització.
- Analitzar l'evolució temporal i Ia distribució geogràfica dels projectes i dels actors de
l'ecosistema de recerca i innovació de Catalunya.
- Mapar de manera dinàmica les xarxes internacionals de col·laboració de les entitats del
sistema de recerca i innovació de Catalunya en el marc del programa Horitzó 2020.
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http://catalunya2020.gencat.cat/web/.content/00_catalunya2020/Documents/estrategies/fitxers/monit
oratge-RIS3CAT.pdf
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- Detectar àmbits emergents de recerca a Catalunya a partir de més de 15.000 paraules
clau.
A partir d’aquesta prova de concepte, la DGPECR vol sistematitzar la Plataforma RIS3MCAT i instal·lar-la en el servidor de la Generalitat de Catalunya, així com millorar-ne i
ampliar-ne les funcionalitats.

2. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la contractació de serveis per al desenvolupament de la
Plataforma RIS3-MCAT, a partir de la prova de concepte. El contracte es desglossa en els
tres lots següents:
LOT 1: Ampliació i millora de la Plataforma RIS3MCAT, instal·lant-la als sistemes
d'informació de la Generalitat, introduint-hi més dades de projectes de recerca i innovació,
millorant-ne les funcionalitats existents i dotant-la de noves funcionalitats.
LOT 2: Processament de les dades dels projectes cofinançats amb el PO FEDER no
inclosos a la RIS3CAT i classificació dels projectes per temes mitjançant tècniques de
topic modelling.
LOT 3: Creació de mòduls exploratoris específics per als àmbits d'especialització del Digital
Innovation Hub de Catalunya (DIH): 3D, IoT i Indústria 4.0
Codi de la classificació estadística de productes per activitat:
- CPA: 96.09.19 – Altres serveis diversos n.c.o.p.
- CPV: 98390000-3 – Altres serveis.

3. Preu del contracte
El preu màxim per a aquest contracte és de 99.925,00 euros IVA exclòs. L’import amb IVA
(21 %) és de 120.909,25 euros, que es distribueix entre els tres lots de la manera següent:
-

LOT1: 40.850,00

-

LOT 2: 24.500,00
LOT 3: 34.575,00
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4. Tasques a desenvolupar
4.1.

Ampliació i millora de la Plataforma RIS3MCAT, instal·lant-la als sistemes
d'informació de la Generalitat, introduint-hi més dades de projectes de recerca
i innovació, millorant-ne les funcionalitats existents i dotant-la de noves
funcionalitats.
4.1.1. Instal·lació de la Plataforma RIS3-MCAT als sistemes d'informació de la
Generalitat de Catalunya (els licitadors poden sol·licitar a la unitat promotora
informació addicional sobre les especificacions tècniques dels sistemes
d’informació i de gestió de continguts web de la Generalitat de Catalunya)
4.1.1.a. Anàlisi dels requeriments tècnics i definició d'un pla d'adequació i
d'instal·lació
4.1.1.b. Adequació de la infraestructura actual per a futures extensions i
actualitzacions
4.1.1.c. Instal·lació de la infraestructura de la Plataforma als sistemes
d'informació de la Generalitat de Catalunya2
4.1.2. Extensió del conjunt de dades de projectes integrats a la Plataforma RIS3MCAT
4.1.2.a. Identificació i petició de noves fonts de dades a integrar,
corresponents a instruments i convocatòries de la RIS3CAT
4.1.2.b. Obtenció dels conjunts de dades identificats a 1.2.a., mitjançant
enviament d'arxius o connexió a les bases de dades originals
4.1.2.c. Neteja

i

tractament

denominacions,

de

dades:

identificació

identificació

única

d’entitats

de

múltiples

beneficiàries,

establiment de relacions jeràrquiques entre entitats i geolocalització
d'entitats
4.1.2.d. Classificació dels projectes en àmbits sectorials i tecnologies
facilitadores transversals de la RIS3CAT
4.1.2.e. Integració de les dades processades a la Plataforma
4.1.3. Implementació de noves funcionalitats de l'eina exploratòria
4.1.3.a.
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Disseny i validació de les funcionalitats addicionals:

http://guiaweb.gencat.cat/ca/suport/aplicacions-externes/
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4.1.3.b.

Habilitar la cerca de múltiples paraules claus i permetre la definició
de relacions lògiques entre aquestes

4.1.3.c.

Afegir una cerca territorial a l’eina (ciutats, províncies, etc.)

4.1.3.d.

Habilitar una opció de descàrrega de segments de dades escollits
per l'usuari"

4.1.3.e.

Desenvolupament de les funcionalitats addicionals

4.1.4. Desenvolupament

de

mòduls

analítics

resum

per

al

web

catalunya2020.gencat.cat
4.1.4.a. Disseny i validació de mòduls informatius analítics (taules i gràfics)
que resumeixin anàlisis d'interès sobre el conjunt de les dades de la
Plataforma
4.1.4.b. Desenvolupament dels mòduls informatius i suport a la incorporació
al

sistema

de

gestió

de

continguts

del

web

catalunya2020.gencat.cat (Geco+)
4.1.4.c. Actualització i manteniment de la infraestructura
4.1.4.d. Obtenció de les dades a actualitzar dels conjunts de dades ja
integrats a la Plataforma
4.1.4.e. Neteja

i

tractament

denominacions,

de

dades:

identificació

identificació

única

d’entitats

de

múltiples

beneficiàries,

establiment de relacions jeràrquiques entre entitats, geolocalització
d'entitats
4.1.4.f. Classificació dels projectes en àmbits sectorials i tecnologies
facilitadores transversals de la RIS3CAT
4.1.4.g. Integració de les dades processades a la Plataforma
4.1.4.h. Formació al personal de la Generalitat de Catalunya en l'ús de les
tecnologies semàntiques i el manteniment d'infraestructures de
dades obertes enllaçades
4.2.

Processament de les dades dels projectes cofinançats amb el PO FEDER no
inclosos a la RIS3CAT i classificació dels projectes per temes mitjançant
tècniques de topic modelling
4.2.1. Extensió i integració de dades addicionals sobre finançament FEDER
4.2.1.a.

Identificació i validació dels projectes del PO FEDER no inclosos a
la RIS3CAT
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4.2.1.b.

Obtenció dels conjunts de dades dels instruments i convocatòries
lligats als objectius identificats a 2.1.a., mitjançant enviament
d'arxius o connexió a les bases de dades originals (estimar 500
projectes, la Generalitat proporcionarà els camps de text en
anglès)

4.2.1.c.

Neteja

i

tractament

denominacions,
establiment

de

de

dades:

identificació
relacions

única

identificació
d’entitats

jeràrquiques

de

múltiples

beneficiàries,

entre

entitats,

geolocalització d'entitats
4.2.1.d.

Generació d'una base de dades amb el conjunt de dades
processades

4.2.2. Extracció, identificació i etiquetatge de temes
4.2.2.a.

Extracció de temes per mitjà de tècniques de topic modelling

4.2.2.b.

Millora, validació i etiquetatge dels temes extrets a 4.2.2.a amb
grups d'experts del domini

4.2.3. Exportació dels temes identificats
4.2.3.a.

Exportació d'una base de dades dels projectes cofinançats amb el
PO FEDER degudament etiquetats amb els temes identificats

4.3.

Creació de mòduls exploratoris específics per als àmbits d'especialització del
Digital Innovation Hub de Catalunya (DIH): 3D, IoT i Indústria 4.0
4.3.1. Inclusió a la Plataforma de la classificació de projectes en els àmbits
d'especialització del DIH
4.3.1.a. Processament i integració a la Plataforma de la classificació de
projectes en els àmbits d'especialització del DIH (la Generalitat
proporcionarà els projectes classificats)
4.3.2. Disseny, desenvolupament i integració dels mòduls exploratoris específics
per als àmbits d'especialització del Digital Innovation Hub
4.3.2.a. Generació d'instàncies exploratòries per a cada àmbit del DIH.
Adaptació visual de les instàncies a la identitat de cada àmbit.
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4.3.2.b. Adequació de la infraestructura per a futures extensions i
actualitzacions. Això requereix que totes les instàncies estiguin
degudament documentades i que la Plataforma estigui preparada
per a la generació de mòduls addicionals.
4.3.2.c. Integració

de

les

instàncies

exploratòries

dels

àmbits

d'especialització del DIH als sistemes d'informació de la Generalitat
de Catalunya

5. Requeriments tècnics
Els requeriments tècnics són els mateixos que els de la prova de concepte de la
Plataforma RIS3-MCAT i que són els que es detallen a continuació. Als annexos es
descriuen les característiques tècniques i les funcionalitats de la prova de concepte, que
també cal tenir en compte a la proposta.
5.1. Utilització de dades obertes
La Plataforma ha de seguir la pràctica de dades obertes: filosofia i pràctica que requereix
que certes dades siguin de lliure accés per a tothom, sense limitacions tècniques o legals.
Aquest accés a les dades de l’Administració garanteix la transparència, l’eficiència i la
igualtat d’oportunitats a l'hora de crear valor: la transparència, perquè es poden consultar i
tractar dades que venen directament de les fonts oficials; l’eficiència, perquè ciutadans i
organitzacions poden crear serveis innovadors en col·laboració amb l’Administració, i la
igualtat d’oportunitats, perquè l’accés és el mateix per a tothom.
Les llicències i els termes d’ús de les dades obertes estan sotmeses a les lleis de
reutilització de la informació del sector públic, i en alguns casos poden tenir llicències de
propietat intel·lectual encara que es tendeix a obrir-les sense condicions sempre que es
mantinguin sense manipular i amb l’obligatòria citació de la font i de la seva darrera
actualització. La reutilització de la informació del sector públic està regulada per la Directiva
2013/37/UE del Parlament Europeu i el Consell, per la qual es modifica la Directiva
2003/98/CE relativa a la reutilització de la informació del sector públic. Aquesta Directiva ha
estat transposada a l’ordenament jurídic espanyol per la Llei 18/2015, que modifica la Llei
37/2007. Els requeriments d’aquest projecte es defineixen d’acord amb aquest marc

6

normatiu i els estàndards de govern obert promoguts per la Generalitat de Catalunya3 i la
Comissió Europea.4
5.2. Requeriments relatius al format de dades
Es requereix que les dades d’aquest projecte siguin accessibles en format de dades
enllaçades (linked data),5 d’acord amb els estàndards de govern obert de la Generalitat de
Catalunya i les pràctiques de la Comissió Europea.
Els conjunts de dades es descriuran de manera detallada en un catàleg, que s’alliberaran
en format RDF.
5.3. Requeriments relatius als serveis i llenguatges de consulta del conjunt de les
dades
El servei per consultar el conjunt de les dades ha de ser un dels dos següents:
 SPARQL Endpoint (punt d’accés SPARQL - Protocol Simple i Llenguatge de consulta
d’RDF).
 Web services - API (Interfície de programació d’aplicacions).
5.4. Requeriments relatius a la llicència de les dades
La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic,
modificada per la Llei 18/2015, de 9 de juliol, que transposa la Directiva 2013/37/UE del
Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què
disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el
dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les
instàncies públiques. Així mateix, la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans
electrònics al sector públic de Catalunya, estableix que cal difondre electrònicament la
informació d’interès general per a la ciutadania (trànsit, temps, medi ambient, cultura, salut,
educació...).
D'acord amb aquesta normativa, sempre cal citar el titular, la font de la informació. A canvi,
l'Administració en permet la reproducció (còpia), la distribució (en les diferents formats: CD,

3

http://governobert.gencat.cat/ca/inici/

4

https://data.europa.eu/euodp/es/home

5

https://data.europa.eu/euodp/es/linked-data

7

llibre, vídeo...) i la comunicació pública (la difusió, per tant, via Internet i suports digitals) i, a
més, la transformació de les dades de l’eina web.
5.5. Requeriments relatius al llicenciament de la Plataforma
La Plataforma és propietat de la Generalitat de Catalunya i està subjecta a la llicència
Creative Commons de cultura lliure Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
“Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional”:

El contingut legal d’aquesta llicència es pot trobar a:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
Es respecten la propietat i el drets d’ús dels elements preexistents (en particular de les
dades públiques i de programari de codi obert) que s'integrin i es recombinin en el
desenvolupament de la Plataforma.

5.6. Requeriments relatius a la instal·lació de la Plataforma
La planificació i implementació de la instal·lació de la Plataforma als sistemes d’informació
de la Generalitat de Catalunya s'ha d'ajustar als criteris i procediments corporatius.6

6. Termini màxim d’execució
Per a aquest contracte es preveu un termini d’execució de 10 mesos des de la
formalització del contracte.

7. Equip de treball
L’empresa ha d’aportar perfils professionals amb coneixement i experiència.
L’equip mínim de treball ha d’estar format per tres persones sènior i dues persones júnior
amb els perfils següents:
Perfil 1: Consultor sènior expert en el desenvolupament de processos de govern obert i
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http://guiaweb.gencat.cat/ca/inici/
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projectes de desenvolupament d’eines de dades obertes.
Formació

Titulació terciària nivell CINE/ISCED7 = 7 (equivalent a Màster,
enginyeria superior o llicenciatura)

Experiència

Mínim 5 anys en projectes de dades obertes. Haver participat en un
mínim de 4 projectes en processos de govern obert i projectes de
desenvolupament d’eines de dades obertes.

Perfil 2: Enginyer expert en representació del coneixement i bases de dades, en
tecnologies de la web semàntica i estàndards de dades obertes
Formació

Titulació terciària nivell CINE/ISCED = 7 (equivalent a màster,
enginyeria superior o llicenciatura) en els àmbits d’enginyeria,
informàtica, física aplicada, matemàtica aplicada.

Experiència

Mínim 5 anys en: representació del coneixement, modelització
conceptual, disseny de bases de dades i integració de dades.
Tecnologies de la web semàntica i estàndards de dades obertes
(llenguatges formals i estàndards del W3C).

Perfil 3: Disseny d’interfícies d’usuari i desenvolupament de visualitzacions interactives de
dades
Formació

Titulació terciària nivell CINE/ISCED = 6 (equivalent a grau universitari,
enginyeria tècnica o diplomatura) en els àmbits d’enginyeria,
informàtica, física aplicada, matemàtica aplicada.

Experiència

Mínim 5 anys en: disseny i desenvolupament d’interfícies interactives
enfocades a l’exploració i visualització de dades.

El perfil júnior ha de complir els següents requeriments:
 Titulació terciària nivell CINE/ISCED = 6 (equivalent a grau universitari, enginyeria
tècnica o diplomatura)
 Almenys 1 any d’experiència en l’àmbit d’especialització del perfil sènior al qual doni
suport.
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http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-sp.pdf
http://gpseducation.oecd.org/Content/MapOfEducationSystem/ESP/ESP_2011_LL.pdf
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Annex 1. Funcionalitats de la prova de concepte de la Plataforma RIS3-MCAT
Annex 2. Característiques tècniques de la prova de concepte de la Plataforma RIS3-MCAT
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