PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER
A L’ELABORACIÓ DE DOCUMENTS D’ANÀLISI SECTORIAL
I TECNOLÒGIC DE LA
COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA CATALANA I MAPES GLOBALS D’OPORTUNITATS AMB
PERIODICITAT ANUAL.

1.- Objecte del contracte
L’objecte del contracte és l’assistència tècnica per a l’elaboració de documents d’anàlisi sectorial
i tecnològic de la competitivitat de l’empresa catalana i mapes globals d’oportunitats amb
periodicitat anual.
Aquests informes desenvoluparan una metodologia basada en l’anàlisi de bases de dades
internacionals per tal de detectar els mercats amb oportunitats empresarials per a Catalunya
des del punt de vista d’internacionalització, inversió estrangera i inversió en R+D.

2.- Introducció i context
L’Àrea d’Intel·ligència de Mercat de la Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ té,
entre les seves tasques, l’encàrrec d’analitzar, descriure i mapejar els sectors i les empreses
establertes a Catalunya així com la detecció d’oportunitats de negoci per a l’empresa catalana.
En particular, la present assistència tècnica s’englobarà dins el Servei de Detecció i Anàlisi
d’Oportunitats Sectorials. Dins d’aquest àmbit, es coordinen informes sectorials que després es
desgranen en píndoles sectorials que es fan públiques al web d’ACCIÓ.

3.- Descripció detallada del servei a contractar
L’empresa adjudicatària de la present de la licitació haurà de proveir amb un servei in-house per
la prestació del següent servei:
1) Elaboració d’informes d’anàlisi sectorial i tecnològic
a) Elaboració d’informes d’anàlisi sectorial que mapegin el sector en qüestió, aportin
les principals dades bàsiques i descriguin les oportunitats que existeixen en el
sector en qüestió en matèria d’internacionalització, inversió estrangera i
innovació.
b) Elaboració d’informes tecnològics que defineixen les tecnologies analitzades,
identifiquin els principals players a nivell mundial i mapegin l’ecosistema
d’empreses a les que aplica la tecnologia en qüestió a Catalunya. S’inclouran
també exemples de casos empresarials d’èxit.
c) Aquests informes s’elaboraran en català i/o anglès en funció del cas. Els sectors i
tecnologies analitzats els marcarà la Gerent d’Intel·ligència de Mercat en funció
dels àmbits d’actuació prioritaris d’ACCIÓ.

d) Els informes sectorials i/o tecnològics, un cop finalitzats, poden sintetitzar-se en
píndoles sectorials que poden fer-se públiques al web d’ACCIÓ.
2) Elaboració de Mapes Globals d’Oportunitats
Elaboració de 2 Mapes Globals d’Oportunitats d’ACCIÓ:
a) Mapa Global d’Oportunitats Internacionals: Anàlisi de les oportunitats existents
per empreses catalanes en termes d’internacionalització en els països en els que
ACCIÓ té oficina. Aquest mapa analitzarà tres fonts principals per a la seva
elaboració: Euromonitor, Orbis així com la informació proporcionada per la xarxa
d’oficines exteriors d’ACCIÓ.
b) Mapa Global d’Oportunitats d’Inversió i Inversió en R+D: Anàlisi de les oportunitats
d’inversió estrangera a Catalunya en una sèrie de països seleccionats per
Catalunya en termes de captació d’inversió. Aquest mapa global estarà basat en
una anàlisi pormenoritzada dels resultats aportats per FDI Markets. Aquest
document inclourà una anàlisi específica de la inversió estrangera en R+D i
tecnològica a Catalunya incloent una anàlisi de les oportunitats d’atraure centres
d’inversió d’R+D en països amb empreses punteres en termes d’innovació
tecnològica. Aquest mapa global es sustentarà en els resultats aportats per FDI
Markets des del punt de vista d’inversió en R+D a Catalunya i Europa Occidental
els darrers 5 anys.

4.- Competències i perfils professionals
Per a dur a terme les tasques descrites anteriorment es requereix del suport de dos consultors
experts en anàlisi sectorial i tecnològic de les següents característiques:
Formació
•

Titulació superior universitària en Administració i Direcció d’Empreses, Ciències
Empresarials-Management, Economia, International Business Economics, Ciències
Polítiques i de l’Administració, Investigació i Tècniques de Mercats o similar.

•

S’acceptaran perfils que tinguin altres llicenciatures / graus no vinculats a les ciències
socials, sempre que estiguin complementats amb estudis finalitzats o en curs de
postgrau i/o mestratges en l’àmbit de l’economia, el comerç, el màrqueting i/o les
finances internacionals.

Experiència i coneixements
•

Experiència laboral o de recerca mínima d’1 any.

•

Domini del català i castellà i nivell equivalent al B1 d’anglès

•

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

•

Persona executiva i amb alta capacitat d'organització.

•

Alta capacitat d'anàlisi i orientació a resultats.

•

Es valorarà molt favorablement l’experiència prèvia en gabinets d’estudis i anàlisi,
universitat, consultoria i/o en agències de desenvolupament regional a nivell
internacional, així com un bon coneixement de la realitat empresarial catalana.

Els perfils a incorporar en el marc d’aquest projecte, hauran de ser validats per la Gerent de
l’Àrea d’Intel·ligència de Mercat abans de la seva incorporació al projecte.

5.- Calendari i procés de treball
5.1 Responsable del 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. 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 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.).
La qualitat de les tasques desenvolupades pels consultors estarà supervisada per un responsable
del projecte de l’Àrea d'Intel·ligència de Mercat d’ACCIÓ.
5.2 Condicions de prestació de servei
Els professionals adscrits al contracte prestaran el servei presencialment a l’edifici d’ACCIÓ de
Barcelona, juntament amb l’equip intern de l’Àrea d’Intel·ligència de Mercat, amb la qual cosa
es facilitarà el treball, la productivitat, l’orientació a resultats, la millor transmissió d’informació
i la immediatesa del servei, així com la seva integració i cohesió.
Els perfils adscrits al contracte estaran vinculats a jornada completa al projecte, dedicaran un
mínim de 1.800 hores anuals al projecte i prestaran el seu servei a les oficines d’ACCIÓ.
L’organització dels horaris setmanals es pactarà, amb el responsable del projecte, segons les
necessitats d’ACCIÓ.
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. 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 al 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, li 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 que incorpori un antivirus que s’actualitzi diàriament. ACCIÓ es
reserva el dret de comprovar la correcta actualització diària de l’antivirus incorporat.
6.- Responsable del contracte per part d’ACCIÓ
Sra. Inma Rodríguez. Gerent de l’Àrea d’Intel·ligència de Mercat.
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