Acta de reunió de la Mesa de Contractació de la UPC
Data: 12 d’abril de 2022
Hora d’obertura de la sessió: 11.26 h
Hora de finalització de la sessió: 11.38 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 1
(criteris sotmesos a judici de valor) de l'expedient tramitat per procediment obert
simplificat, que s’indica a continuació:
SE041000SO2022018

Servei de seguiment informatiu de la UPC als mitjans
de comunicació

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 1 (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 pública dels sobres 2 (proposicions econòmiques i criteris avaluables de forma
automàtica) que tindrà lloc el dia 19 d’abril de 2022, 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

2022.04.12
12:18:43 +02'00'

Jordi Escolà
2022.04.12
13:13:17 +02'00'

2

Núm. expedient

SE041000SO2022018

INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR
(SOBRE 1)
Objecte del contracte: Servei de seguiment informatiu de la UPC als mitjans de
comunicació

Antecedents

Aquesta licitació respon a la necessitat de valorar quantitativa i qualitativament l’impacte
mediàtic de la UPC i de la seva activitat, i a la necessitat de subministrar diàriament les
notícies publicades i emeses als mitjans de comunicació relatives a la UPC, així com
altres notícies de temes d’interès per a la Universitat. Un servei que requereix administrase a través d’una plataforma digital de gestió de continguts, que permeti fer el seguiment
diari dels impactes en els mitjans.

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 1 pels licitadors següents:

HALLON INTELLIGENCE SL
Presenta una plataforma online per a l’administració del recull de premsa diari intuïtiva,
amb possibilitat d’enviament de les notícies per correu electrònic i d’emmagatzemar les
notícies incloses en la mateixa, durant 24 mesos, període que es pot ampliar en cas que
el client ho demani, però sense especificar si està inclòs en el servei. Permet fer
cerques de notícies a la plataforma, de fins a cinc anys en premsa escrita i digital, i d’un
mes per a notícies digitals i xarxes socials. En el cas dels continguts audiovisuals,
permet fer cerques des d’un màxim de 30 dies d’antiguitat i el temps d’emmagatzematge
de les notícies en la plataforma és de dos anys, tot i que es pot ampliar el termini a
petició del client, sense especificar si està inclòs en el servei. Proposa també un
cercador de notícies de fins a 12 mesos enrere, però no queda clar si és en la mateixa
plataforma, amb un funcionament limitat per un sistema de crèdits mensuals.
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La plataforma, que és personalitzable, es troba disponible en català, castellà i anglès.
La plataforma de seguiment incorpora una eina per poder extreure dades quantitatives i qualitatives
en temps real, de forma fàcil i amb una visualització molt clara i una gestió ràpida. Això permet
generar informes diaris i comparatius entre períodes i fer anàlisis de les dades d’una manera
senzilla i ràpida.
S’especifica el lliurament de 4 informes anuals d’anàlisi dels impactes als mitjans amb dades
quantitatives i qualitatives, però no especifica sobre el posicionament de la marca UPC en
comparació amb altres universitats.

AUDITORIA DE MEDIOS SL
Presenta una plataforma online per a l’administració del recull de premsa diari intuïtiva,
amb possibilitat d’enviament de notícies per correu electrònic i d’emmagatzemar les
notícies incloses en la mateixa i amb una hemeroteca des de l’inici del servei fins a 24
mesos després de finalitzar el mateix. A més, queda a la disposició del client tota
l’hemeroteca des del 2010, i fer cerques de notícies a la plataforma, però sense
especificar si és de forma indefinida.
La plataforma és personalitzable però no especifica en quin idioma.
S’indica que té un departament especialitzat en elaborar informes quantitatius i qualitatius, però no
especifica com ni especifica sobre el posicionament de la marca UPC en comparació amb altres
universitats.

REBOLD MARKETING AND COMMUNICATION S.L.U.
Presenta una plataforma online completa i amb una presentació ben organitzada per administrar
el recull de premsa diari, que ofereix diferents funcionalitats i permet l’enviament per correu
electrònic dels continguts. Es valora positivament que sigui molt clara i intuïtiva, àgil i fàcil de
gestionar i editar, que permeti la incorporació de nous continguts. També es valora la possibilitat
d’emmagatzemar i consultar els impactes de la UPC, en la totalitat dels continguts, als mitjans de
comunicació a partir de la data de contractació i de manera indefinida, a través del repositori
històric (hemeroteca indefinida), cosa que permet realitzar informes comparatius per períodes més
amplis de temps.
La plataforma és personalitzable i en l’oferta s’especifica que tant la zona d’administració de la
plataforma com també la zona pública s’ofereixen en català.
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Des de la mateixa plataforma es pot visualitzar el clipping en format de Revista Digital i incorpora
l’animació de pas de pàgina com l’ús d’una revista tradicional, a través del navegador, la qual cosa
facilita molt la lectura de les notícies i representa una millora.
La plataforma de seguiment incorpora una eina per poder extreure dades quantitatives i qualitatives
en temps real, de forma fàcil i amb una visualització molt clara i una gestió ràpida. Això permet
generar informes diaris i comparatius entre períodes i fer anàlisis de les dades d’una manera
senzilla i ràpida.
S’especifica el lliurament de 4 informes anuals d’anàlisi dels impactes als mitjans amb dades
quantitatives i qualitatives, així com sobre el posicionament de la marca UPC en comparació amb
altres universitats.
Conclusions:
Una vegada fet l’estudi de les tres ofertes, extraiem les conclusions següents:

Plataforma electrònica
Totes les plataformes ofereixen un servei similar. En el cas de REBOLD ofereix un servei més
complert tant d’emmagatzematge com de les cerques de notícies. HALLON ofereix el mateix
servei però limitat en el temps, igual que AUDITORIA DE MEDIOS. Cap de les dues especifica si
l’ampliació del període de temps que proposen estan incloses en el servei o tenen un cost a part.
Totes les plataformes són personalitzables, la d’AUDITORIA DE MEDIOS quant al logo i el color;
la de HALLON també en l’idioma de la plataforma, però la proposta de REBOLD ofereix, així
mateix, la plataforma d’administració i zona pública en català.
HALLON proposa també un cercador de notícies amb un funcionament limitat per un
sistema de crèdits mensuals, sobre el qual no s’especifica clarament com funciona.
Anàlisi dels impactes inclosos a la plataforma electronica
Totes tres propostes contemplen de manera molt similar l’anàlisi dels impactes en mitjans des de la
mateixa plataforma.
Lliurament d’informes anuals
Totes tres propostes ofereixen l’elaboració d’estudis qualitatius i quantitatius. En el cas de
REBOLD i HALLON s’especifica el lliurament de 4 informes anuals al respecte. REBOLD, més,
proporciona comparatives amb altres universitats sobre el posicionament de la marca UPC.
En el cas d’AUDITORIA DE MEDIOS no concreta el lliurament de 4 informes anuals.
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AUDITORIA DE
MEDIOS SL

HALLON
INTELLIGENCE
SL

Comentari

obtinguda

Puntuació

Comentari

obtinguda

Puntuació

LICITADORA

EMPRESA

Resultat de la valoració

Ofereix un servei
d’emmagatzematge i de
cerques de notícies
acotat en el temps
(inferior al d’altres

Incorpora una eina per
extreure dades
quantitatives i
qualitatives, generar
informes diaris i

No concreta
l’elaboració de 4
informes anuals
d’anàlisis qualitatius i
quantitatius, però no
concreta com, ni

1 punts

Ofereix un servei
d’emmagatzematge i de
cerques de notícies
acotat el temps, però no
indefinit. La plataforma
és personalitzable, es
troba disponible en
català, castellà i anglès
5 punts

Concreta l’elaboració
de 4 informes anuals
d’anàlisis qualitatius i
quantitatius, però no
concreta l’elaboració de
comparatives amb
altres universitats sobre
el posicionament de la
marca UPC

Incorpora una eina per
extreure dades
quantitatives i
qualitatives, generar
informes diaris i
comparatius entre
períodes

8 punts

3 punts

(5 punts)

d’informes

5 punts

(5 punts)

Lliurament
anuals

12 punts

Plataforma electrònica
(15 punts)

Anàlisi dels impactes
inclosos a la plataforma
electrònica

(25 punts)

CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR

4|8

14 punts

20 punts

TOTAL

PUNTUACIÓ

REBOLD
MARKETING AND
COMMUNICATION
S.L.U.

Comentari

Obtinguda

Puntuació

Ofereix un servei més
complert tant
d’emmagatzematge com
de les cerques de
notícies pel que fa a la
cerca i emmagatzematge
dels continguts.
Plataforma
personalitzable i en
català (ho especifica per
a la zona d’adminstració
i la zona pública)

15 punts

propostes). La
plataforma és
personalitzable però no
s’especifica si té versió
en català

Incorpora una eina per
extreure dades
quantitatives i
qualitatives, generar
informes diaris i
comparatius entre
períodes

5 punts

comparatius entre
períodes

Concreta l’elaboració
de 4 informes anuals
d’anàlisis qualitatius i
quantitatius. A més,
proporciona
comparatives amb
altres universitats sobre
el posicionament de la
marca UPC

5 punts

especifica sobre el
posicionament de la
marca UPC en
comparació amb altres
universitats
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25 punts

Cap del Servei de Comunicació de la UPC

Annarosa Cánovas Pérez

Barcelona, 7 d’abril del 2022

ANA ROSA
Digitally signed by ANA
CANOVAS PEREZ ROSA CANOVAS PEREZ
- DNI 35091290Y
-DNI 35091290Y (TCAT) Date: 2022.04.08
12:59:53 +02'00'
(TCAT)
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Núm. expedient

SE041000SO2022018

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:
“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.
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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”

ANA ROSA
CANOVAS PEREZ
-DNI 35091290Y
(TCAT)

Digitally signed by ANA
ROSA CANOVAS PEREZ DNI 35091290Y (TCAT)
Date: 2022.04.08
13:00:13 +02'00'

Annarosa Cánovas Pérez
Cap del Servei de Comunicació de la UPC
Barcelona, 7 d’abril del 2022
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