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Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-173

Unitat
promotora

Gabinet del/de la conseller/a

Procediment

Contracte menor

Objecte

Prestació de Serveis Informatius de l'ACN per a l'any 2021
Import base €

Pressupost licitació

20.318,16

Valor estimat

20.318,16

Termini d'execució

Modalitat

Contracte Privat per Adm.
Pública

Tipus

Serveis

IVA €

Import amb IVA €
0,00

-

20.318,16
-

11 Mesos

Travessera de les Corts, 131 - 159.Pavelló Ave Maria
08028 Barcelona
Telèfon 93 227 29 00
Telefax 93 227 29 51
E-mail: contractacio.salut@gencat.cat
Web: http://www.gencat.cat/salut/

1/5

R/N: SA/CP00054 SA-2021-173

Justificació de la necessitat de contractar
L'objecte del contracte menor que es proposa és la subscripció al servei de notícies
del sector salut per a l’any 2021. Aquest objecte no s'està alterant per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació.
L’objectiu principal és rebre el servei de notícies de Catalunya, servei de notícies de
Salut i servei de notícies d’Espanya. Aquest servei proporciona un valor afegit a la
informació en format teletip ja que dóna un tractament a les notícies que s’adequa a
les necessitats expresses del servei desenvolupat a l’Oficina de Comunicació del
Departament de Salut
L’Oficina de Comunicació i Premsa del Gabinet de la consellera, necessita estar al
corrent de les notícies publicades segons diferents agències per al desenvolupament
de les tasques pròpies d’aquesta unitat. Es pretén garantir en tot moment la
immediatesa de la notícia i assabentar de qualsevol novetat al Gabinet de la
Consellera.
Per tot això, és imprescindible disposar d’un servei d’informació 24 hores
permanentment actualitzat, amb les principals agències de notícies del país.
Les subscripcions de l’Oficina de Comunicació a les agències de notícies són una
necessitat fonamental per saber el que aquestes publiquen, no només sobre
l’actualitat, sinó sobre la mateixa activitat del Departament de Salut.
Implica el seguiment “al minut” de les notícies polítiques, socioeconòmiques i en
matèria de salut que es produeixin, la seva redacció i transmissió mitjançant teletips a
una pantalla situada a l’Oficina de Comunicació del Gabinet del Consellera.
L’Oficina de Comunicació pren com a tasca pròpia la distribució a nivell
departamental de les informacions que puguin tenir impacte a les diferents unitats i
personalitats: Conselleria i Secretaria General, Secretaria de Salut Pública, Secretaria
de Participació Local i Social en Salut, Direcció General de Planificació en Salut,
Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries, Direcció General de Recerca i
Innovació en Salut, Agència de Qualitat i Avaluació (AQuAS) i Servei Català de la
Salut.
Es decideix adjudicar la contractació a l’Agència Catalana de Notícies, ja que el servei
és un producte propi d’aquesta empresa, i que només comercialitza ella. Adjuntem
informe d’exclusivitat a l’aplicatiu GEEC.
L'Agència Catalana de Notícies disposa d'un conjunt de 67 professionals que generen
contingut de vídeo àudio, fotografia i text. El sistema de cobertura de notícies es basa
en la divisió estratègica dels recursos que estan repartits per tot el territori en
l’especialització temàtica. D’aquesta manera cobreix tant els fets noticiables de
Barcelona i la seva àrea metropolitana, com de les comarques centrals de Catalunya,
comarques gironines, Ponent, Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona i Ebre. A més a
més, els corresponsals a Madrid i Brussel·les contribueixen a completar l’actualitat
Travessera de les Corts, 131 - 159.Pavelló Ave Maria
08028 Barcelona
Telèfon 93 227 29 00
Telefax 93 227 29 51
E-mail: contractacio.salut@gencat.cat
Web: http://www.gencat.cat/salut/

2/5

R/N: SA/CP00054 SA-2021-173

global que afecta el país.
Després de vint anys d’activitat, l’Agència Catalana de Notícies es troba molt arrelada
al territori, i facilita la transversalitat informativa entre els territoris catalans, omplint un
buit que la resta d’agències no cobreixen. Per aquest motiu, està ja consolidada com
una eina imprescindible per a l’espai català de comunicació.
També manté el servei Catalan News, que busca explicar Catalunya donant les
principals notícies de l’actualitat catalana al públic estranger i en llengua anglesa.
Segons pressupost adjunt, els serveis que inclouen són els següents:
-

L'ACN ofereix, sense limitacions, tots els continguts informatius en els formats
disponibles (text, àudio, foto i vídeo).

-

Consulta i visualització de tots els formats disponibles al portal www.acn.cat
durant el període comprès entre gener i desembre de 2021.

-

Dret d’ús i difusió (web, butlletins, documentació interna i xarxes socials) de les
informacions escrites i imatges en format foto de producció pròpia indicant
com a autoria “ACN”.

-

La descàrrega del contingut immediata, mitjançant un usuari i contrasenya al
web.

En data 12 de gener es va fer la consulta al Servei de Contractacions i es va rebre la
següent proposta:
En la sessió de la Comissió Central de Subministraments (CCS) celebrada el 8 de
juny de 2020, la Sub-direcció de Recursos Econòmics i Contractació del Departament
de Salut va proposar tractar la qüestió dels encàrrecs dels serveis d’agències de
notícies que portem a terme els diversos Departaments de la Generalitat de
Catalunya, per tal de donar un tractament unitari, homogeni i transversal a la
Contractació d’aquests Serveis. Concretament, es va proposar la possibilitat de
preparar un Acord Marc d’homologació de proveïdors per a poder portar terme la
contractació centralitzada dels serveis de notícies d’acord amb les necessitats de tots
els Departaments.
El posterior 29 de setembre de 2020, el director de Serveis del Departament de Salut
també va demanar a la Direcció General de Contractació Pública un pronunciament
jurídic coordinat sobre l’assumpte, per tal que hi hagi una unitat de criteri sobre com
s’ha de formalitzar aquest tipus d’encàrrecs i, si és possible, avaluar la possibilitat de
preparar un Acord Marc d’homologació de proveïdors per a poder portar terme
aquesta compra centralitzada en part i en tot cas homologada.
S’ha rebut resposta de la subdirectora general de Regulació i Supervisió de la
Contractació Pública, informe que s’adjunta en l’expedient GEEC, i que ens recomana
realitzar la contractació de serveis d’agències de notícies s’hauria de vehicular a
través de la contractació de l’accés a bases de dades prevista a la disposició
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addicional novena de la LCSP. Els òrgans de contractació de l’Administració de la
Generalitat haurien de formalitzar aquest tipus de contractes de serveis per mitjà de la
tramitació de contractes menors, en el sentit previst per la referida disposició
addicional, amb qualsevol de les agències de notícies referides en aquest informe.
Tanmateix, mentre la CCS no aborda aquesta qüestió, el Departament ha de
continuar disposant del servei de les agències de notícies i no es pot aturar. Per
aquest motiu, i tenint en compte que les peculiaritats d’aquest servei, us proposem
continuar contractant aquestes prestacions com es va fer l’any 2020, és a dir,
mitjançant la fórmula de contractes menors prevista a la DA 9a de la LCSP, atès que
és la fórmula que ja utilitzen altres Departaments per encarregar aquest tipus de
serveis.
Paral·lelament, continuarem insistint a la CCS en la necessitat d’endegar un
procediment que permeti la contractació centralitzada dels serveis de notícies. I més
concretament, a fi de garantir la viabilitat de la contractació per a aquest 2021, des de
l’equip de Coordinació Jurídica prepararà una comunicació per informar als òrgans
de control tant de la fórmula utilitzada i com de l’actual estat de situació.

Proposta d’utilització de procediment de contractació
El contracte es tramita d’acord amb les normes establertes per als contractes menors,
en base al que disposa la disposició addicional 9a de la LCSP: normes especials per
a la contractació de l’accés a bases de dades i la subscripció a publicacions.

Determinació del preu del contracte
Segons pressupost adjunt.

Proposta d’utilització de procediment de contractació
Contracte menor
Import
Anualitats

Centre

base €
2021

Partida

IVA €
20.318,16
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gestor

pressupostària

SA0101
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Marc Bataller i Serra
Cap de l’Oficina de Comunicació
Gabinet de la consellera
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Xavier Rodríguez i Guasch
Director de Serveis
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