Acta de reunió de la Mesa de Contractació de la UPC
Data: 30 de setembre de 2021
Hora d’obertura de la sessió: 11.00 h
Hora de finalització de la sessió: 11.22 h
Lloc: reunió virtual
Assistents
President:

Jordi Escolà, cap del Servei de Contractació i Compres 1

Vocals:

Sergi Canet, assessor jurídic
Núria Pla, cap del Servei de Control de Gestió
Maria González, cap de la Unitat de Compres

Secretària:

Mònica Cortijo

Ordre del dia
1. Aprovació de l’informe tècnic de valoració de la documentació continguda als sobres 2
(criteris sotmesos a judici de valor) de l'expedient que s’indica a continuació:
SE007000HO2021036

Servei d’impressió, personalització i subministrament
dels títols universitaris oficials homologats, els
suplements europeus al títol i els títols dels
ensenyaments propis UPC

Desenvolupament de la sessió
Es presenta l'informe tècnic de valoració efectuat pel responsable del contracte sobre la
documentació presentada pels licitadors en el sobre 2 (criteris la quantificació dels quals
depèn d'un judici de valor).
Una vegada examinat l’esmentat informe, s’arriba als acords següents:
1. Aprovar el resultat de la valoració, que s’adjunta com a annex.
2. Publicar aquesta acta al Perfil del Contractant.
El president declara acabada la sessió i convoca els membres de la Mesa a l'acte
d'obertura dels sobres 3 (proposicions econòmiques i criteris avaluables de forma
automàtica) que tindrà lloc el dia 7 d’octubre de 2021, mitjançant plataforma electrònica
Vortal, a partir de les 10.00 h.

1 Per delegació del rector, segons Resolució 325/2021, de 18 de març, per la qual es modifica i s’anuncia la composició de
la Mesa General de Contractació de la Universitat Politècnica de Catalunya (DOGC Núm. 8378 – 31.3.2021).

1

No havent més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
El president
CPISR-1 C
MONICA
CORTIJO SURIOL
2021.09.30
11:56:19 +02'00'

Jordi Escolà
2021.09.30
12:25:43 +02'00'
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Núm. expedient

SE007000HO2021036

INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR
(SOBRE 2)
Objecte del contracte: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’IMPRESSIÓ, PERSONALITZACIÓ I
SUBMINISTRAMENT DELS TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS HOMOLOGATS, ELS
SUPLEMENTS EUROPEUS AL TÍTOL I ELS TÍTOLS DELS ENSENYAMENTS PROPIS DE LA
UPC

Antecedents
Aquesta licitació respon a la necessitat de contractació del servei d’impressió, personalització i
subministrament dels títols universitaris oficials homologats, els suplements europeus al títol i els
títols dels ensenyaments propis que ha d’expedir la UPC.

Valoració qualitativa i quantitativa de les ofertes presentades
A partir de les especificacions detallades al plec de prescripcions tècniques i aplicant els
criteris sotmesos a judici de valor establerts al plec de clàusules administratives, es
valoren les ofertes presentades en el sobre 2 pels licitadors següents:
Licitador: SIGNE S.A.

Criteri 1 - Memòria descriptiva de la prestació del servei, identificant els diferents
processos i el pla de treball
Metodologia del procediment, organització del treball i control de qualitat per a la prestació
del servei
La memòria lliurada per l’empresa SIGNE detalla tot el procediment de la gestió dels títols i atén
als requeriments descrits en el plec de clàusules tècniques. Es valora positivament que ofereixin
un sistema exclusiu per a la transmissió de fitxers de títols oficials i per a la garantia de la seguretat
dels mateixos, a més a més de que disposin d’un sistema de verificació dels registres com a mitjà
de control d’errades prèvia a la impressió.
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La memòria evidencia que l’empresa disposa del coneixement legislatiu necessari per a la correcta
impressió, i detalla la metodologia per a l’assignació de les claus alfanumèriques a cada títol, així
com la tramesa a la universitat en suport informàtic de les claus que han assignat a cada registre
i títol per a la seva càrrega posterior per part de la universitat. Concreta totes les comprovacions,
prèvies i posteriors a la impressió, el sistema d’ordenació dels títols lliurats, i el tractament
d’incidències.
El sistema de garantia de qualitat descrit és sòlid, i està certificat amb la ISO 9001, ISO 14001,
ISO 14298, ISO 27001, Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y Esquema Nacional de
Interoperabilidad (ENI).
A la memòria es descriu el procediment per a la personalització dels títols oficials i també l’utilitzat
per al Suplement Europeu i els títols propis.
Detalla també com s’implantaria la còpia autèntica, tant del títol com del SET, en cas que la
universitat ho requerís, tal com s’especificava al plec de clàusules tècniques.
Destacar el detall que inclou la memòria respecte el control de qualitat de les cartolines i paper per
impressió del SET, com també les mesures antifrau dels materials que utilitzen. S’indica així mateix
com es fabrica l’holograma de seguretat (anualment auditat i inscrit al registre d’hologrames d’alta
seguretat) que incorporen els SETS, així com mesures per detectar la seva falsificació.

Instalālacions, materials i mitjans tècnics a utilitzar per al desenvolupament del servei i
adequació de la plantilla de personal tècnic per a la seva realització
La memòria descriu amb detall:
x
x
x
x

Les instalālacions i els sistemes de seguretat de que disposen, amb qualificació de grau 3
segons norma UNE-EU 50131-1.
Les instalālacions i mesures de seguretat quant a guarda i custòdia de cartolines i paper,
incloent reportatge fotogràfic de la cambra cuirassada.
Matèries primes emprades per garantir la durabilitat dels títols i SET,s i les mesures antifrau
(paper, tintes i sistemes d’impressió, anticòpia, entre d’altres).
Els equips tècnics disponibles per a la prestació del servei.

Quant a l’adequació de la plantilla i l’organització de l’empresa, es detallen els diferents
departaments i com intervenen en el procés, amb les responsabilitats clarament assignades, les
persones que composen cada departament, i la seva categoria professional, que semblen idonis
per la feina i el volum que ha de gestionar l’empresa. Destaca que disposin d’un departament de
documentació, un departament de disseny i dos de verificació, així com una oficina tècnica i un
departament específic de qualitat, entre altres, a banda dels departaments organitzatius
tradicionals, a més d’un departament d’informàtica amb llarga experiència en el desenvolupament
d’aplicacions informàtiques per a les universitats.
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Servei d’assessorament tècnic i jurídic de cara a la prestació del servei i resolució de
consultes i incidències, que s’acreditarà mitjançant la presentació de certificats de
compliment de treballs similars d’altres universitats
Es posen a disposició de la universitat els departaments de documentació i jurídic per a
assessorament jurídic-administratiu i de seguretat. També posen a disposició el seu departament
informàtic, tant per l’assessorament de trameses de fitxers com de gestió de qualsevol tipus
d’incidència tècnica.
Igualment disposen d’un departament de disseny que adapta orles i emblemes per als nous models
de títols i prepara nous dissenys a requeriment de la universitat.
S’aporten, per part de tres universitats a les que SIGNE ofereix el servei d’edició i personalització
de títols oficials i suplements europeus al títol, certificats de conformitat amb el servei i de valoració
satisfactòria respecte la seva resposta en la resolució d’incidències, l’assistència tècnica i jurídica
rebuda, l’actualització legislativa i la correcció de dades.

Servei de verificació i correcció d’errades en la personalització dels títols oficials i resolució
d’incidències
A la memòria presentada fan constar que en cas de reposicions s’avaluarà l’origen del problema i
si correspon a l’empresa adjudicatària, aquesta reimprimirà els títols o SET,s defectuosos sense
cap cost associat per a la universitat.
Es valora positivament que utilitzin mecanismes per a millorar la qualitat del servei (detecció de
possibles registres erronis i comunicació amb la universitat per esmenar-los, impressió d'un llistat
de poblacions, verificació de mostres impreses per part de la universitat de forma prèvia a la
impressió definitiva dels títols).
Document en què es detalli el nivell de seguretat en la custòdia dels títols i dels suplements,
així com la seguretat en el tractament de les dades personals subministrades per la
universitat
El document és molt detallat quan a les mesures de seguretat que incorporen tots els tipus de
documents (títols, suplement europeu, diligències Erasmus Mundus, etc.).
D'altra banda, SIGNE inclou dins el seu procediment el control de les claus alfanumèriques dels
títols oficials, lliurant, en suport informàtic, les anulālacions de les cartolines (claus alfanumèriques)
i el motiu d’aquesta anulālació. Aquest aspecte és clau per garantir que no se’n fa un ús fraudulent
de les cartolines.
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Respecte al subministrament de la còpia autèntica tant del títol com del SET, SIGNE és autoritat
de certificació homologada i està constituïda com empresa de certificació, com es pot veure al seu
objecte social, i és prestador de serveis de certificació, tal i com figura a la pàgina web del propi
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
La memòria descriu molt detalladament totes les mesures de seguretat aplicades, complint així
l’establert al plec de clàusules tècniques i el que estableix la legislació vigent per al tractament de
dades personals, i ho acredita adjuntant les corresponents certificacions de qualitat.
Detalla les mesures de seguretat no solament dels títols sinó de la custòdia de les cartolines
preimpreses en magatzems protegits per càmeres, accessos restringits, càmera cuirassada, i
sistemes antirobatori. Inclou un reportatge fotogràfic de les instalālacions de seguretat i certificació
de blindatge de la càmera cuirassada.
Quan al tractament de les dades subministrades per la universitat, la transmissió de dades es fa
encriptada, a través d’una extranet per garantir la confidencialitat, i els accessos a aquesta també
estan restringits mitjançant clau.
Per reforçar la seguretat, SIGNE disposa d’un protocol que detalla les mesures de seguretat
establertes, el control d’accessos a zones restringides o destinades a la impressió dels títols, els
accessos informàtics, i que regula també, entre d’altres, les funcions i obligacions a les que tot el
seu personal es compromet respectar per assegurar els nivells màxims de confidencialitat i
seguretat. Aquest protocol sembla molt adequat per la tipologia d’activitat i dades que gestionen.

Criteri 2 - Programa detallat de formació anual sobre les mesures de seguretat emprades
en la impressió i personalització dels títols universitaris oficials i els suplements europeus
al títol.
SIGNE disposa d’un departament d’I+D i un laboratori d’Anàlisi Documental i Forense que
investiga, desenvolupa i perfecciona tècniques de seguretat documental.
A més, ofereix un pla anual de formació en la detecció d’elements de seguretat incorporats als
títols universitaris i als suplements europeus al títol que permet obtenir els coneixements
necessaris per detectar documents fraudulents.

Criteri 3 - Qualitat de les mostres presentades atenent les condicions especificades al
corresponent plec de prescripcions tècniques.
L’equip tècnic de l’SGA ha comprovat que s’ajusten en format, indelebilitat, i adequació de les
dades a les diferents tipologies. Així mateix, les proves aportades s’acompanyen dels diferents
documents requerits al plec de prescripcions tècniques (sobres i còpia del títol amb diligència).
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Respecte a la qualitat i nivell de seguretat de les mostres presentades, així com a les proves
realitzades per avaluar la seva indelebilitat, el resultat és òptim.
Cada una de les mostres avaluades, en el seu conjunt, s’adequa al model legal establert d’acord
amb les dades impreses.
Per altra banda, les mostres s’acompanyen de diversos certificats i informes emesos per
laboratoris independents que avalen les característiques dels suports inerts utilitzats per a cada
tipus de document, les mesures de seguretat que incorporen, la seva adequació als reials decrets
corresponents, així com les especificacions d’impressió.

Criteri 4 - Millores i altres serveis addicionals oferts per les empreses licitadores. Es
consideraran millores aquells elements addicionals als que figuren al Plec de Prescripcions
Tècniques, que el licitador presenta voluntàriament a cost zero
A l’apartat de Mejoras y servicios adicionales sin coste para la universidad s’enumeren totes les
millores que constaven en el plec de clàusules administratives més altres addicionals, totes elles
d’utilitat per la universitat i a cost zero, per la qual cosa s’ha donat la puntuació màxima.

Una vegada fet l’estudi de l’oferta, extraiem les conclusions següents:
Donat que només hem rebut una oferta no és possible fer un anàlisi comparativa respecte altres
ofertes però, tenint en compte tots els aspectes que s’han analitzat anteriorment, es considera que
la proposta evidencia que es tracta d’una empresa capacitada i amb solvència acreditada per a
realitzar el servei de manera satisfactòria i amb les mesures de seguretat requerides per al servei
solālicitat, ja que disposa dels mitjans i recursos, i del personal expert necessaris per a la correcta
execució del servei, a més de donar resposta a les especificitats i exigències de la UPC.
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Comentari

6 punts

Les mostres
avaluades, en el seu
conjunt, s’ajusten en
format, indelebilitat, i
adequació de les
dades a les diferents
tipologies.

Aporta informació
respecte al pla de
formació i compleix
els requeriments
tècnics de
seguretat exigits
per la UPC i fins i
tot els amplia.

Detalla i justifica de
manera exhaustiva
tots els aspectes
exigits, els quals
s’han valorat molt
positivament.

Signat digitalment per
JUAN FRANCISCO
CORDOBA PEREZ - DNI
(TCAT) Data: 2021.09.30
09:46:37
+02'00'



Joan Francesc Córdoba
Direcció de l’Àrea Acadèmica

JUAN FRANCISCO
CORDOBA PEREZ
- (TCAT)

(8 punts)

Criteri 3 – Qualitat
de les mostres
presentades

10 punts

(10 punts)

Criteri 2 –
Programa detallat
de formació anual
sobre mesures de
seguretat
emprades

Ofereix millores i
serveis addicionals als
definits als criteris de
valoració, tots ells a
cost zero per a la
universitat,
degudament detallats i
quantificats
econòmicament.

2 punts

(2 punts)

Criteri 4 - Millores i
altres serveis
addicionals oferts per
les empreses
licitadores

CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR - 45 punts

25 punts

(25 punts)

Criteri 1 - Memòria
descriptiva de la
prestació del
servei, identificant
els diferents
processos i el pla
de treball

Barcelona, 30 de setembre de 2021

SIGNE
S.A

obtinguda

Puntuació

LICITADORA

EMPRESA

Resultat de la valoració
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43 punts

TOTAL

PUNTUACIÓ


Núm. expedient

SE007000HO2021036

ANNEX
El sotasignant, en qualitat d’autor de l’informe de valoració de les ofertes, efectuat en base als
criteris d’adjudicació del present procediment, declaro expressament sota la meva
responsabilitat
que:
a) No em trobo en cap situació de conflicte d’interessos pel que fa a les empreses que s’han
presentat per participar en aquest procediment.
Es prendrà com a concepte de conflicte d’interessos el previst a l’article 64 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic i el regulat a l’article 24 de la Directiva
2014/24/UE, de 26 de febrer, de contractació pública, abraçant, almenys, qualsevol situació
en què el personal al servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el
desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui
directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que
compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació.
En conseqüència, el conflicte d’interessos, pot ser per raons familiars, afectives, d'afinitat
política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol altre motiu d'interès comú amb el
beneficiari.
b) No existeixen fets o circumstàncies, passats o presents, o que puguin sorgir en un futur
previsible, que poguessin posar en qüestió la meva independència a ulls de qualsevol de les
parts.
c) Que si descobreixo o si es constata en el transcurs del procés de selecció, fixació de criteris
i avaluació que tal conflicte existeix o ha sorgit, ho declararé immediatament a l’òrgan de
contractació de la Universitat, i si es trobés un conflicte d’interessos, deixaré de formar part
en el procediment i en totes les activitats relacionades.
d) Que tractaré com confidencials tots els assumptes que se’m confiïn. No revelaré cap
informació confidencial que em sigui comunicada o que hagi descobert. No faré ús
improcedent de la informació que se’m proporcioni. Concretament, accepto tractar en
confiança i amb discreció qualsevol informació o documents que em siguin revelats o que
descobreixi o prepari en el transcurs o com a resultat de l’avaluació, i accepto que només
seran utilitzats amb la finalitat d’aquesta avaluació i que no seran revelats a cap tercera part.
e) En cas que aquest procediment estigui finançat amb fons europeus, conec el contingut de
l’article 61 del Reglament Financer, Reglament (UE, EURATOM) No 2018/1046 del Parlament
Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al
pressupost general de la Unió, que es reprodueix així:
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“1. Els agents financers acord amb el capítol 4 d'aquest títol, i altres persones, incloses les
autoritats nacionals de qualsevol rang, que participin en l'execució del pressupost de forma
directa, indirecta i compartida en la gestió, inclosos els actes preparatoris al respecte,
l'auditoria o el control, no adoptaran cap mesura que pugui implicar un conflicte entre els seus
propis interessos i els de la Unió. Han d'adoptar així mateix les mesures oportunes per evitar
un conflicte d'interessos en les funcions que estiguin sota la seva responsabilitat i per fer front
a situacions que puguin ser percebudes objectivament com conflictes d'interessos.
2. Quan hi hagi el risc d'un conflicte d'interessos que impliqui a un membre del personal d'una
autoritat nacional, la persona en qüestió ha de trametre l'assumpte al seu superior jeràrquic.
Quan es tracti de personal al qual s'aplica el Estatut, la persona en qüestió ha de trametre
l'assumpte a l'ordenant corresponent per delegació. El superior jeràrquic corresponent o
l'ordenant per delegació confirmarà per escrit si es considera que hi ha un conflicte
d'interessos.
Quan es consideri que hi ha un conflicte d'interessos, l'autoritat facultada per a procedir als
nomenaments o la autoritat nacional pertinent vetllarà perquè la persona de què es tracti cessi
tota activitat en aquest assumpte. L’ordenant per delegació que correspongui o l'autoritat
nacional pertinent ha de vetllar perquè s'adopti qualsevol mesura addicional de conformitat
amb el Dret aplicable.
3. Als efectes de l'apartat 1, hi haurà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu
de les funcions dels agents financers i altres persones a què es refereix l'apartat 1 es vegi
compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o
per qualsevol altre motiu directe o indirecte d'interès personal”
Signat digitalment per

JUAN FRANCISCO JUAN FRANCISCO
CORDOBA PEREZ CORDOBA PEREZ TCAT) Data:
-(TCAT)
2021.09.30
09:46:57 +02'00'

Joan Francesc Córdoba
Direcció de l’Àrea Acadèmica
Barcelona, 30 de setembre de 2021
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