Àrea de Presidència
Gabinet de Premsa i Comunicació

ACTE D’INICIACIÓ
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ RELATIU AL 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

Promotor
Núm. d’expedient
Codi de classificació

Gabinet de Premsa i Comunicació
2018/0015915
D0506SE01

1) Antecedents i memòria de necessitats

L’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP),
disposa:
La subscripció de contractes per part de les administracions públiques requereix la
tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar l’òrgan de
contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l’article
28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el perfil de contractant.
El Gabinet de Premsa i Comunicació, per tal d’elaborar estratègies de comunicació i
realitzar informes i anàlisis estadístics de l’impacte de la Diputació de Barcelona en els
mitjans de comunicació, necessita contractar el servei de seguiment informatiu (Press
Clipping) en mitjans escrits, digitals i audiovisuals dels continguts del seu interès.
El serveix consisteix en accedir al servei diari de notícies de premsa impresa, premsa
digital, televisió i ràdio d’una empresa de seguiment informatiu (Press Clipping)
mitjançant una plataforma multimèdia que, de manera automàtica, li proporcioni
informació en base a uns paràmetres configurats prèviament. Aquesta informació
permetrà al Gabinet de Premsa i Comunicació 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.
En aquesta contractació atenent a les característiques del contracte s’ha considerat
oportú incloure com a condicions especials d’execució les consideracions de tipus
social següents:
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-

L’empresa contractista ha de garantir l’afiliació i l’alta en la Seguretat Social de
les persones treballadores destinades a l’execució del contracte.

-

L’empresa contractista ha de garantir que el salari de les persones adscrites a
l’execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles
categories/grups professionals equivalents.

-

L’empresa contractista ha de garantir que els productes de la plataforma
estiguin dissenyats per permetre la visualització a persones amb discapacitat
visual.

2) Divisió en lots de l’objecte del contracte
No es considera adient la divisió del contracte en lots, perquè suposaria un risc per a
l’execució correcta del contracte a causa de la naturalesa de l’objecte del contracte en
necessitar coordinar les diferents prestacions i diferents contractistes.
3) Manca de mitjans
D’acord amb les previsions de l’article 116.4 f) de la LCSP, els mitjans de què disposa
el Gabinet de Premsa i Comunicació són insuficients per tal de dur a terme el servei
objecte de contractació, motiu pel qual és necessari contractar una empresa per a durlos a terme.
4) Procediment
En compliment del que estableix l’art. 116.4 a) de la LCSP, el procediment seleccionat
ha estat un procediment obert perquè permet presentar oferta a qualsevol licitador
interessat, sempre que compleixi els requisits de solvència exigits en els plecs.
5) Criteris d’adjudicació
En compliment del que estableixen els articles 116.4c i 145 de la LCSP, s’ha escollit
una pluralitat de criteris d’adjudicació, d’acord amb el detall següent:
Descripció del criteri
Preu

Finalitat
Ponderació Tipus criteri
Obtenció de millors condicions
51 %
econòmiques
Automàtic

Ampliació del número
de mitjans locals i Millorar la qualitat del servei
comarcals
Reducció temps de Major capacitat de resposta a

29 %

Automàtic

20 %

Automàtic
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resposta
en
d’incidència

cas l’hora de resoldre qualsevol
incidència

D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la fórmula utilitzada en la valoració del criteri
preu és la fixada per a tots els contractes oberts, restringits i negociats que es tramitin
per la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms i consorcis adscrits al
sector públic de la corporació en què la intervenció sigui assumida per la Intervenció
General de la Diputació i que va ser aprovada pel Decret núm. 6319, de 21 de juny de
2017.
La fórmula garanteix un repartiment equitatiu de les puntuacions entre tots els
licitadors, de manera que es respecta el criteri de proporcionalitat.
6) Dades econòmiques del contracte
Els conceptes que integren el valor estimat del contracte són els següents:
Pressupost vigència inicial
Possible pròrroga
Possible modificació

60.000 € IVA exclòs
60.000 € IVA exclòs
0 € IVA exclòs
120.000 € IVA exclòs

El desglossament del pressupost net és el següent:
Costos directes
Plataforma (eina, manteniment, drets d’autor,
etc.)
Costos salarials
TOTAL COSTOS DIRECTES
Costos indirectes
Despeses generals d’estructura
Benefici
TOTAL COSTOS INDIRECTES
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes)

Euros
43.000
5.000
48.000
5.000
7.000
12.000
60.000

El servei objecte d’aquest contracte és una plataforma multimèdia que, de manera
automàtica, subministri informació en base als paràmetres configurats prèviament. Els
mitjans humans necessaris es limiten, principalment, al tractament d’incidències i
operacions de suport, tal i com s’estableix a la clàusula 6 del plec de prescripcions
tècniques. Així doncs, es considera que els costos salarials no són rellevants i per això
no es desglossen.
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7) Condicions mínimes de solvència i altres requeriments exigits per a presentarse a la licitació
Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per a presentar-se a la
licitació s’han fixat tenint en compte l’objecte i el pressupost del contracte i, alhora, que
es pugui donar compliment a les previsions del plec de prescripcions tècniques i del
plec de clàusules administratives particulars.
Concretament s’ha previst que les empreses hauran d’acreditar els requeriments
mínims següents.
Solvència econòmica
Solvència tècnica

Requeriments exigits
- Import mínim anual de volum de
negocis.
-Relació dels principals serveis o
treballs per un import anual
mínim

Comentaris

8) Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveuen les
condicions especials d’execució següents:
Condició especial
És condició especial d’execució d’aquest
contracte que l'empresa contractista ha de
garantir l’afiliació i l'alta en la Seguretat
Social de les persones treballadores
destinades a l'execució del contracte.
L’empresa contractista ha de garantir que
el salari de les persones adscrites a
l’execució del contracte siguin iguals per a
dones
i
homes
en
aquelles
categories/grups
professionals
equivalents. A efectes de comprovació, el
contractista haurà de remetre a l’òrgan de
contractació, quan aquest ho sol·liciti, una
declaració en què constin les dades que
permetin comprovar aquest compliment.
L’empresa contractista ha de garantir que
els productes de la plataforma estiguin

Finalitat
No incórrer en prohibició de contractar
amb l’Administració Pública.

Compliment del principi d’igualtat de
tracte d’homes i dones.

Compliment de la Responsabilitat Social
Corporativa al respecte de la inserció
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dissenyat per permetre la visualització per sociolaboral
a persones amb discapacitat visual.
discapacitat.

de

les

persones

amb

9) Durada del contracte i possibles pròrrogues
La durada del contracte s’ha fixat en un termini de dos anys des de la seva
formalització i podrà ser prorrogat dos anys més.
10) Ampliació del termini per adjudicar el contracte
No procedeix
11) Exigència de la garantia provisional
No procedeix
12) No exigència de constitució de garantia definitiva
En aquesta contractació no és necessari exigir garantia definitiva, atès a la naturalesa
del contracte.
13) No previsió d’un termini de garantia del contracte
En aquesta contractació no s’ha previst cap termini de garantia, ates que l’objecte del
contracte finalitza un cop prestat el servei.
14) Revisió de preus
En aquesta contractació no s’admet la revisió de preus.
15) Penalitats per incompliment de termini total diferents als previstos en la
LCSP
S’ha fixat un import diferent a les previsions que estableix l’article 193.3 , atès que es
considera insuficient com a mesura dissuasiva per aconseguir que el contractista
compleixi els terminis del contracte.
Si incorregués en demora respecte del compliment dels terminis de temps de resposta
en cas d’incidència per causes que li siguin imputables, s’imposarà la penalitat diària
de 200 euros.
La totalitat de les penalitats no podran excedir del 10 % del preu del contracte.
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En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes
pertinents.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin
deduir els pagaments esmentats.
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats
a la Diputació, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.
16) No es permet la cessió del contracte
En aquesta contractació no s’admet la cessió del contracte, atesa la naturalesa del
contracte.
Fonaments de dret:
Primer. D’acord amb l’article 28.1 de la LCSP les entitats del sector públic no poden
subscriure contractes que no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus
fins institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es
pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per satisfer-les, s’han de determinar amb precisió, i se n’ha de deixar
constància en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat
a la seva adjudicació.
Segon. La competència d’aquest acte correspon al Diputat delegat de Presidència,
Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, d'acord amb l’apartat
4.2.3.a.1) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol, publicada en el BOPB d’11 de
juliol de 2018.
Atès que el contracte que es vol iniciar és idoni per a satisfer les necessitats
exposades en el apartat primer i és dona compliment a les finalitats pròpies de la
Diputació de Barcelona, DISPOSO l’inici de l’expedient de contractació relatiu al
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.
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