PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE SEGUIMENT
INFORMATIU (PRESS CLIPPING) EN MITJANS ESCRITS, DIGITALS I
AUDIOVISUALS DELS CONTINGUTS D’INTERÈS PER AL GABINET DE
PREMSA I COMUNICACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Expedient núm.: 2018/0015915
1-. DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte del present Plec la contractació d’un servei de seguiment informatiu
(Press Clipping) en mitjans escrits, digitals i audiovisuals promogut pel Gabinet de
Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona.
Es tracta de l’accés a la base de dades de notícies d’una empresa de Press Clipping
per poder realitzar reculls de premsa diaris, dossiers temàtics i estadístiques que
permetin dissenyar l’estratègia general de comunicació de la Diputació de Barcelona,
segons els grups d’interès o públics objectius (interns i externs); controlar el
posicionament i la percepció de la marca; gestionar directament la comunicació de
les diferents àrees i la comunicació institucional en totes les seves vessants.

2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
El servei consisteix en la utilització d’una plataforma multimèdia allotjada en una
pàgina web, que permeti accedir a notícies en els seus diferents formats. Els
continguts de les notícies hauran d’incloure el seguiment de totes les informacions
que afectin a la Diputació de Barcelona així com les més destacades de l’actualitat
Municipal (demarcació de Barcelona), Autonòmica i Estatal.
L’emmagatzematge de totes aquests notícies han de permetre la realització de
diferents productes informatius: reculls de premsa diaris, dossiers temàtics,
estadístiques d’impacte de la informació, etc...
La Diputació facilitarà a l’adjudicatària una llista de termes de cerca (600 paraules
clau, com s’especifica en el punt 5.2) sobre temes que afectin a la corporació, amb
especificacions sobre la seva aplicació.
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Les informacions resultants es mostraran agrupades mitjançant un menú o graella
temàtica basades en funcions corporatives / estructura orgànica de la Diputació de
Barcelona com s’especifiquen més endavant en l’apartat 4 del present plec.

3. FONTS D’INFORMACIÓ
Donat que les actuacions corporatives de la Diputació de Barcelona afecten a tot el
territori de la demarcació de Barcelona, els mitjans locals i comarcals són una eina
imprescindible per donar aquest servei com a satisfactori.
La relació de mitjans ha d’incloure:


Premsa impresa d’àmbit nacional amb edició a Catalunya i les edicions
digitals de les publicacions següents: La Vanguardia, El Periódico de
Catalunya, El País, El Punt Avui, Ara, El Mundo, ABC, La Razón, Expansión,
Cinco Días, Economista, Mundo Deportivo, Sport, L’Esportiu.



Premsa digital que publiqui informació de les següents Agències de Notícies:
EFE, Europa Press, Agència Catalana de Notícies.



Premsa impresa d’àmbit nacional que no s’edita a Catalunya quan esmentin a
la Diputació de Barcelona.



Revistes setmanals i mensuals d’àmbit territorial català (política, cultura,
turisme, etc...)



Els canals de televisió següents: TV3, 3/24, Esport 3, Betevé, Tele5, Antena3,
TV1, TVECat, La 2, Cuatro, La Sexta.



Les emissores de ràdio següents: CatRàdio, Catalunya Informació, RAC1,
Ser, Cope, Onda Cero, RNE1, RNE4.



Premsa impresa de la demarcació de Barcelona. Com a mínim es requeriran
els 5 mitjans de premsa impresa següents: Regió 7, El 9 Nou ed. Vallès, El 9
Nou ed. Osona, Diari de Terrassa i Diari de Sabadell.
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Premsa digital de la demarcació de Barcelona. Com a mínim es requeriran
300 mitjans de premsa digital (premsa, ràdios locals, televisions locals, webs
d’ajuntaments).



Premsa impresa de Catalunya que no sigui de la demarcació de Barcelona.
Com a mínim es requeriran 7 mitjans de premsa impresa.



Premsa digital de Catalunya que no sigui de la demarcació de Barcelona.
Com a mínim es requeriran 300 digitals (premsa, ràdios locals, televisions
locals, webs d’ajuntaments).

L’empresa adjudicatària haurà de presentar una relació detallada i complerta dels
mitjans oferts.
4. ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓ
La plataforma web i tots els dossiers resultants hauran d’estar organitzats amb la
següent estructura temàtica basada principalment en les funcions corporatives /
estructura orgànica de la Diputació de Barcelona:



















Portades (premsa diària editada a Barcelona)
President
Presidència
Hisenda i Recursos Interns
Infraestructures
Espais Naturals
Medi Ambient
Desenvolupament Econòmic
Comerç
Cultura
Educació
Esports
Benestar Social
Igualtat i Ciutadania
Salut Pública i Consum
Política Municipal
Política Catalana
Política Estatal
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 Editorials (premsa diària editada a Barcelona)
La classificació d’aquests apartats pot estar subjecte a modificació en qualsevol
moment, en funció de les necessitats de la Diputació de Barcelona.
Aquesta informació s’haurà de presentar en quatre pantalles diferenciades que s’han
de correspondre amb els següents mitjans: premsa impresa, premsa digital, televisió
i ràdio.

5. REQUERIMENTS FUNCIONALS I TÈCNICS
5.1 La connexió haurà de ser a través d’un link/url per accedir via web a la
plataforma. Els usuaris s’hauran de connectar mitjançant un password i
contrasenya. L’accés podrà ser des d’un accés directe als favorits del navegador
web o bé des de la intranet corporativa.
5.2 Càrrega automàtica de notícies a la plataforma web per realitzar Reculls de
Premsa diaris (de dilluns a diumenge) amb base a un llistat de 600 paraules clau
que afectin a informacions de la Diputació de Barcelona. Aquest dossier haurà
d’incloure les notícies publicades en qualsevol tipus de mitjà: premsa impresa,
digitals, ràdio i televisió. L’hora de càrrega pel que fa a les notícies de premsa
haurà de ser les 07:30 i els caps de setmana i festius 10:00 hores.
5.3 Càrrega automàtica de notícies a la plataforma web per realitzar Reculls de
Premsa diaris (de dilluns a diumenge) que continguin notícies que afectin a
l’actualitat Municipal, Catalana i Estatal. L’hora de càrrega pel que fa a les
notícies de premsa haurà de ser les 07:30 i els caps de setmana i festius 10:00
hores.
5.4 La càrrega de notícies de diaris digitals, ràdio i televisió haurà de ser continu les
24 hores del dia quedant fora de l’establert els mitjans de premsa impresa
referenciats en els punts anteriors 5.2 i 5.3
5.5 Les notícies de premsa impresa hauran de tenir 3 tipus de visualització: pàgina
complerta, retall de notícia o text amb descriptors / keyword marcats (powerclip).
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5.6 Les notícies de premsa digital enllaçaran directament amb la pàgina original de la
notícia. De manera opcional haurà de tenir la funcionalitat de crear pdfs
optimitzats d’aquestes pàgines.
5.7 Totes les notícies han de quedar emmagatzemades al servidor de l’empresa
licitadora i hauran de ser sempre consultables sense límit d’antiguitat.
5.8 Els Reculls de Premsa i dossiers temàtics enviats per correu electrònic
(newsletters) s’hauran de generar en 3 formats: pdf múltiple, digital (html/xml) i
format flash (gira fulls).
5.9 Configuració de la visualització de la plataforma en diferents idiomes: la
possibilitat de configurar la vista de la plataforma en català, castellà i anglès.
5.10 El disseny dels productes de la plataforma ha de permetre la seva visualització
de persones amb discapacitat visual (factor positiu a nivell de compromís social i
RSC dins la institució).
5.11 Tots els productes resultants de la plataforma (Reculls de Premsa, pàgina web
de la Intranet, etc...), hauran d’estar sotmesos al model d’imatge corporativa.
Hi haurà 2 perfils d’usuari (sense límit de connexions): administradors de la
plataforma i usuaris de consulta.
a) Els administradors hauran de tenir accés a les següents funcionalitats:
1. Connexió simultània de diversos administradors a la plataforma (servei
multiusuari sense límit de connexions).
2. Accés al cercador lliure sobre totes les notícies de la base de dades de
premsa, digitals, ràdio i televisió de l’empresa licitadora per poder afegir
notícies no carregades de manera automàtica.
3. Els documentalistes hauran de poder classificar, ordenar, eliminar, copiar,
moure, editar i importar continguts de la plataforma.
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4. L’ordenació de notícies haurà ser en ordre ascendent o descendent segons
els següents criteris: data, nom del mitjà, audiència, valor econòmic, títol,
ocupació de la notícia a la pàgina.
5. S’ha de poder seleccionar, moure, copiar i eliminar notícies de manera
individual o en grup.
6. La plataforma ha de permetre poder fer la importació de notícies externes
(premsa, digitals, agències de notícies, ràdio i televisió) no incloses a la base
de dades de l’empresa licitadora sigui quin sigui el seu format (pdf, àudio o
vídeo).
7. S’han de poder fer cerques avançades podent seleccionar tipus de mitjà
(premsa, digitals, televisió i ràdio), període de dates, filtrar per mitjans, triar
diferents apartats temàtics, etc. Aquestes cerques han de permetre combinar
una o més paraules clau mitjançant operadors booleans o similars.
8. Ha de permetre realitzar Reculls de Premsa diaris i dossiers temàtics en
diferents formats (digital, pdf, excel, xml, etc...) i poder ser enviats per correu
electrònic mitjançant llistes de distribució.
9. Podran afegir notícies de diferents dies que no siguin del mateix dia d’edició
del Recull de Premsa (principalment pels casos de notícies de caps de
setmana i festius).
10. Es podran generar dossiers temàtics resultants de cerques a la base de
dades de notícies de la plataforma.
11. Recepció d’alertes per correu electrònic de totes les notícies on aparegui el
President de la Diputació de Barcelona.
12. Realitzar estadístiques a partir de les informacions de la base de dades de
notícies per fer l’anàlisi de l’impacte de la Diputació de Barcelona als mitjans
de comunicació.
13. Poder dissenyar diferents perfils d’usuaris de consulta per accedir als
continguts amb diferents privilegis.
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Els documentalistes de la Diputació de Barcelona hauran de rebre formació per part
de l’empresa adjudicatària per conèixer totes les funcionalitats detallades en tot
l’apartat 5.
b) Els usuaris de consulta podran tenir accés a les següents funcionalitats:
1. Accedir a l’espai públic de la pàgina web des de els favorits del navegador o bé
des de la intranet per consultar tots els Reculls de Premsa generats per la
plataforma.
2. Realitzar cerques bàsiques a la base de dades generada per tots els Reculls de
Premsa de la plataforma.
3. Rebre per correu electrònic els Reculls de Premsa o dossiers temàtics elaborats
pels administradors de la Unitat de Documentació.
6. MANTENIMENT I GARANTIES TÈCNIQUES
6.1 L’empresa adjudicatària assignarà un referent, telèfon i correu electrònic
d’assistència tècnica i assessorament, en cas d’incidència tècnica, que estarà
disponible en horari d’activació del servei per resoldre operacions de suport.
6.2 Qualsevol operació que la subministradora hagués d’efectuar sobre l’eina haurà
de fer-se fora d’horari de treball de la Diputació de Barcelona (des de les 18:00
fins les 07:00)
6.3 L’empresa licitadora haurà de detallar el temps de resposta dels seus equips de
suport segons tipologia d’incidència tècnica segons la classificació següent.

NIVELL DE
PRIORITAT

Temps de
PRIORITAT

resposta
màxima
Situació que impacta de manera severa a l’entorn de
producció i/o atura el servei. Detecció o identificació d’un

1

CRITICA

4 hores

possible perill de seguretat. En especial a servidors i
equipaments definits per la Diputació com a crítics, per
exemple

que

cap

administrador

pugui

accedir

a
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l’aplicació.
Greus errors de funcionament de les operatives normals
dels serveis, amb impacte immediat. Problema d’alt

6 hores

impacte en què la producció, les operacions o el
2

URGENT

desenvolupament

estigui

funcionant

de

manera

inadequada fins el punt que l’entorn de producció estigui
compromès. Es considera que és alt quan algun usuari
no pot realitzar la seva tasca normal ni accedir a
l’aplicació.
Funcionament incorrecte de les operatives diàries dels

3

IMPORTANT

serveis, amb impacte no immediat. No hi ha risc en

10 hores

l’operativa diària dels serveis. Per exemple, impossibilitat
de catalogar, importar imatges, entre d’altres.
Incidències i peticions no incloses en els anteriors

4

72 hores

ESTÀNDARD apartats (modificar perfils, permisos usuaris, alta usuaris,
entre d’altres).

6.4 Serà de la seva responsabilitat la disposició d’un ampla de banda suficient
perquè l’accés a la plataforma sigui correcte.
6.5 Dos mesos abans de la finalització del contracte haurà de lliurar una extracció de
les dades en un format que permeti la seva migració a una altra plataforma.
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Metadades del document
Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental
Títol

2018/0015915
Plec de clàusules o condicions
Plec de prescripcions tècniques per a la contractació, mitjançant procediment
obert, del servei de seguiment informatiu (Press Clipping) en mitjans escrits,
digitals i audiovisuals dels continguts d'interès per al Gabinet de Premsa i
Comunicació de la Diputació de Barcelona

Codi classificació

D0506SE01 - Serveis obert

Signatures
Signatari
CPISR-1 C Carles Sabater Tarrago

Acte
Responsable directiu Servei Signa
Promotor

Data acte
16/04/2019 09:28

Validació Electrònica del document
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Adreça de validació
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