MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ DE: Servei de seguiment informatiu
de la UPC als mitjans de comunicació.
NÚM. D’EXPEDIENT: SE041000SO2022018
L’article 116 de la Llei de contractes del sector públic estableix que la celebració de
contractes per part de les Administracions públiques requereix la prèvia tramitació de
l’expedient.
L’article 116.4 estableix que en l’expedient es justificarà adequadament l’elecció del
procediment de licitació; la classificació exigida als participants; els criteris de solvència
tècnica o professional i econòmica i els criteris que es tindran en consideració per
adjudicar el contracte i les condicions especials d’execució; el valor estimat del contracte;
la necessitat de l’Administració i la seva relació amb l’objecte del contracte; l’informe
d’insuficiència de mitjans pels contractes de serveis i finalment la decisió de no dividir en
lots l’objecte del contracte, en el seu cas.
Per tot això, passem a justificar els aspectes esmentats:
1. Objecte del contracte i lots:
Objecte: servei de seguiment informatiu de la UPC als mitjans de comunicació.
Lots: sobre la base d’allò disposat a l’article 99.3 de la LCSP, cal entendre que l’objecte
del contracte no pot dividir-se en lots perquè la realització independent de les diverses
prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la seva correcta execució des
d’un punt de vista tècnic, ja que la necessitat és que l’empresa que presti el servei pugui
fer el seguiment de tots els mitjans de forma global amb la finalitat que les dades siguin
tractades de forma homogènia per la mateixa empresa.
En definitiva, l’objecte del present contracte és únic i, per tant, també ho serà la seva
adjudicació, que no es podrà dividir en parts o en lots.
2. Elecció del procediment de licitació:
Per la naturalesa del contracte objecte de la licitació, es considera adient tramitar la
licitació mitjançant el procediment obert simplificat previst a l’art. 159 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Aquesta elecció es basa en l’anàlisi sistemàtica dels procediments regulats als articles 156
a 182 de la Llei de contractes del sector públic.
3. Criteris de solvència i classificació
Atesa la naturalesa, l’objecte i el valor estimat del contracte, es consideren proporcionals i
adequats els següents requisits de solvència:
a) Solvència econòmica i financera i tècnica o professional
Els empresaris hauran d’acreditar estar en possessió de les condicions mínimes de solvència
econòmica i financera i professional o tècnica de conformitat amb el previst als articles 86, 87,
90 i 92 de la LCSP.
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La solvència econòmica i financera de l’empresari haurà d’acreditar-se pels següents mitjans:
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dades de
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per import igual o
superior al preu base de licitació.
La solvència professional o tècnica del licitador s’acreditarà amb els següents mitjans:
Relació, amb les justificacions adients, dels principals serveis o treballs realitzats en els últims
3 anys en un àmbit igual o similar al que és objecte d’aquest contracte, amb indicació de
l’import, dates, característiques i beneficiaris públics o privats.
Criteri de substitució per empreses de nova creació:
El personal tècnic, integrat o no en l’empresa, participant en el contracte, especialment els
encarregats del control de qualitat, han de tenir els títols o acreditacions acadèmics o
professionals següents: graduat en periodisme o equivalent, el nombre de tècnics mínim
ha de ser de 2 persones, amb una experiència professional mínima de 3 anys
b) Classificació empresarial
El contracte no està inclòs en la classificació de cap grup o subgrup vigents.
4. Criteris d’adjudicació
De conformitat amb els articles 145 i 146 de la LCSP i atenent l’objecte del contracte de
referència, es proposen els següents criteris d’adjudicació en base a la millor relació
qualitat-preu, amb la finalitat d’obtenir un servei de gran qualitat que respongui el millor
possible a les necessitats que es pretenen contractar.
a) Criteris la quantificació dels quals depèn d'un judici de valor: 25 punts
Descripció del criteri
Plataforma electrònica
Es valorarà que el licitador faciliti una plataforma online per a
l’administració del clipping diari, fàcil de gestionar i editar, intuïtiva i
ràpida, que permeti l’enviament per correu electrònic dels continguts, la
incorporació de nous continguts i la possibilitat d’emmagatzemar i
consultar els impactes de la UPC als mitjans de comunicació a partir de
la data de contractació.

Ponderació
15 punts

2

Anàlisi dels impactes inclosos a la plataforma electrònica
Es valorarà la incorporació, dins la plataforma de seguiment, d’una eina
per poder extreure dades quantitatives i qualitatives, generar informes
diaris i comparatius entre períodes i fer anàlisis de les dades.

5 punts

3

Lliurament d’informes anuals
Es valorarà el lliurament de com a mínim 4 informes anuals d’anàlisis
qualitatives i quantitatives (així com el contingut dels diferents
aspectes) sobre el tema que se sol·liciti des de l’Oficina de Mitjans de
Comunicació, en relació a la visibilitat i l’impacte de la UPC als mitjans
de comunicació i a les xarxes socials, i del posicionament de la marca
UPC en comparació amb altres universitats.

5 punts

1

Total
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25 punts

b) Criteris avaluables de forma automàtica: 75 punts
1

Descripció del criteri
Oferta econòmica
S’utilitza una fórmula proporcional que dóna la màxima puntuació a
l’oferta més econòmica. A l’oferta econòmica més baixa, s’hi atorga
la màxima puntuació. A la resta d’ofertes, s’hi atorga la puntuació
que hi correspon d’acord amb la fórmula següent:

Ponderació
25 punts

Puntuació= Puntuació màx.oferta econòmica * Preu oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua

2

Seguiment mitjans
Es valorarà el nombre de mitjans d’àmbit internacional dels quals es
fa seguiment:

25 punts

-Es puntuarà amb 15 punts l’empresa que segueixi el màxim de
mitjans internacionals que s’indiquen a l’annex.
-Les empreses que controlin menys mitjans no obtindran cap punt.
Es valorarà el nombre de mitjans d’àmbit estatal dels quals es fa
seguiment:
-Es puntuarà amb 5 punts l’empresa que segueixi el màxim de
mitjans d’àmbit estatal que s’indiquen a l’annex.
- Les empreses que controlin menys mitjans no obtindran cap punt.
Es valorarà el nombre de mitjans d’àmbit regional/comarcal dels
quals es fa seguiment:
-Es puntuarà amb 5 punts l’empresa que segueixi el màxim de
mitjans regionals /comarcals que s’indiquen a l’annex.
- Les empreses que controlin menys mitjans no obtindran cap punt.
3

Lliurament
Lliurament abans de les 8h, de les notícies del dia, clipping (premsa,
ràdio, TV i premsa digital), per correu electrònic, com a mínim a 7
adreces del Servei de Comunicació.

25 punts

SI: 20 punts
NO: 0 punts
Actualització del clipping
Caldrà l’actualització del clipping durant el dia (a les 12h, a les 16h i
a les 19h).
SI: 5 punts
NO: 0 punts
Total

75 punts

c) Criteris per determinar l’existència de baixes anormals
Es considerarà com anormal o desproporcionada la baixa de tota proposició econòmica
que excedeixi en 20 %, almenys, a la mitjana aritmètica de les proposicions presentades.
La Mesa de contractació requerirà, en aquests casos, els aclariments sobre la viabilitat de
l'esmentada oferta econòmica, d'acord amb l'article 149 del LCSP 9/2017, de 8 de
novembre.
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5. Condicions especials d’execució
El plec de clàusules administratives establirà les següents condicions especials
d’execució:
a) caràcter ètic
b) igualtat de gènere: l’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte
del contracte, ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de
discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge.
c) foment de la petita i mitjana empresa: el contractista ha d’acreditar el compromís
amb el subcontractista de pagament en un termini, que no pot ser superior al
termini efectiu de pagament per part de l’Administració.
6. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
El pressupost de la licitació s’ha determinat a tant alçat en base als preus de referència
en el mercat per a aquest tipus de serveis i per altres adquisicions similars realitzades per
la Universitat en anys recents, per la qual cosa en resulta l’import següent:
18.842,99 € de preu base, al qual s’hi ha d’afegir 3.957,01 €, corresponent al 21 % de l’IVA,
que suma un import total de 22.800,00 €.
Aprovació de la despesa pluriennal: autorització del gerent de data 9 de febrer.
Desglossament per anualitats:
Anualitat
2022
2023
2024
TOTAL

Import base
5.495,87
9.421,49
3.925,63
18,842,99

Import IVA
1.154,13
1.978,51
824,37
3.957,01

Import total
6.650,00
11.400,00
4.750,00
22.800,00

El valor estimat del contracte és de 47.107,45 € segons el següent desglossament:
Contracte inicial: 2 anys
Possibles pròrrogues: 3 pròrrogues X 9.421,49 € c/u
Possibles modificacions
Import total VEC

Import total
18.842,98
28.264,47
0,00
47.107,45

7. Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte
Aquest servei és necessari per valorar quantitativa i qualitativament l’impacte mediàtic de
la UPC i de la seva activitat.
Es considera que mitjançant el present contracte es satisfaran de forma directa, clara i
proporcional les necessitats anteriorment referides.
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8. Insuficiència de mitjans
A la plantilla de la UPC no existeixen els mitjans tècnics, ni els perfils professionals
necessaris per atendre els treballs que requereix aquest servei, al tractar-se de funcions
específiques i concretes del camp objecte d’aquest contracte, que ha de ser prestat per
personal especialitzat.
9. Altres aspectes
a) Responsable del contracte: per a un seguiment adequat del contracte es designa com a
persona responsable a Ana Rosa Cànovas, cap del Servei de Comunicació .
b) Subcontractació: es permet subcontractar part de l’objecte del contracte, sempre i quan
es compleixin les condicions previstes als plecs.
En atenció a tot el que s’ha exposat anteriorment, s’efectua la següent PROPOSTA
DE CONTRACTACIÓ:
El Servei de Comunicació proposa que doneu les ordres oportunes perquè es tramiti,
d’acord amb el contingut d’aquesta proposta, l’expedient per a la contractació del servei de
seguiment informatiu de la UPC als mitjans de comunicació, per un pressupost base de
18.842,99 euros, més 3.957,01 euros (21 % d’IVA), per un import total de 22.800,00 euros i
a càrrec de les anualitats següents:
ANUALITAT

IMPORT

2022
2023
2024

6650.00
11400.00
4750.00

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA
G/22640/GEN
G/22640/GEN
G/22640/GEN

Contractació finançada amb fons europeus: No
La responsable del contracte

ANA ROSA CANOVAS Digitally signed by ANA ROSA
CANOVAS PEREZ - DNI
PEREZ - DNI
35091290Y (TCAT)
35091290Y (TCAT) Date: 2022.03.07 13:20:58 +01'00'
Ana Rosa Cànovas, cap del Servei de Comunicació
Barcelona, 7 de març de 2022
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