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CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSULTORIA PER A L’ANÀLISI I AVALUACIÓ DE LA SITUACIÓ 
ORGANITZATIVA DE MERCABARNA 

OBJECTE: 

La contractació d’un servei de consultoria per a l’anàlisi i avaluació de la situació organitzativa 
dels diferents departaments i grups de treball, i pel que fa al model de gestió del negoci i dels 
equips, la formació i el suport individual per a l’alineament en els cassos de desviació detectats 
i la proposta de canvi, millora o incorporació de nous processos. 

 VIGENCIA DEL CONTRACTE  

El període de vigència és de 12 mesos a comptar des de la data de formalització del contracte. 

FASES D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS: 

Primera fase:   Durada prevista: 168 hores 

Avaluació del grau d’implementació del model de gestió i d’equips: 

 Elaboració del qüestionari  

 Avaluació individual i per grups naturals 

 Emissió de l’informe i del pla d’actuació (segona fase) 

Segona fase:  Durada prevista:  200 hores 

Programació d’accions per a la consolidació del model de gestió: 

 Accions formatives vinculades al lideratge i la cohesió d’equips 

 Sessions de suport individual als responsables d’equip per a consolidar el model 

Tercera fase:  Durada prevista: 136 hores 

Millora de processos:  

Realització d’auditories internes de processos  

Millora de processos per a l’increment de la productivitat 

Disseny i suport a la implantació de nous processos alineats al model de gestió 

La segona fase i la tercera està previst es desenvolupin en paral·lel. 

 

 



 
 

EQUIP DE TREBALL  

Per a la realització dels serveis de consultoria objecte de la present licitació, el licitador haurà 
de proposar un equip de treball multidisciplinar, estable, amb experiència en la realització de 
consultories de RRHH i en la millora organitzativa en empreses de similar magnitud (nombre 
de treballadors ) o activitat (sector serveis ).  

DIRECCIÓ DELS TREBALLS  

Mercabarna designarà una persona de la seva organització com a coordinador/a del treball, 
que, de manera continuada i directa, executarà les tasques de seguiment, supervisió i 
coordinació de les activitats que són objecte d’aquest plec.  

S’hauran de presentar informes de seguiment mensualment. Aquests informes contindran 
informació sobre l’estat dels treballs realitzats i qualsevol incidència que pugui afectar el 
desenvolupament dels mateixos. El/la coordinador/a donarà conformitat als informes 
presentats. 

PRESSUPOST MÀXIM:  

El pressupost de licitació és de 98.500 euros l’IVA exclòs . 

Facturació: cada mes s’emetrà factura per les hores realment invertides en la realització de les 
accions desenvolupades.  

Les sessions de preparació , planificació, seguiment i valoració de cada acció que es portaran a 
terme amb la direcció d’organització i amb direcció general no s’inclouen en el còmput d’hores 
objecte de contractació. 
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