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Servei de Seguiment informatiu de la UPC als mitjans de comunicació
Contingut del treball o característiques del servei
El servei de Recull de premsa online consisteix a subministrar diàriament les notícies publicades
i emeses als mitjans de comunicació relatives a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),
així com altres notícies de temes d’interès per a la Universitat. Aquest servei s’administrarà a
través d’una plataforma digital de gestió de continguts, que permeti fer el seguiment diari dels
impactes en els mitjans.
L’empresa prestadora d’aquest servei de seguiment ha de tenir subscrit l’acord pertinent amb les
entitats de gestió col·lectiva (CEDRO, VEGAP o altres), als efectes de complir amb l’article 32.1
de la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI) i legitimar l’accés al “dret a la primera còpia”. En virtut
d’aquest acord, la remuneració equitativa ha de ser satisfeta per l’empresa prestadora del servei,
pel fet de ser el subjecte passiu d’aquesta obligació.
Aquest servei, doncs, contempla dos apartats: d’una banda, el seguiment diari dels mitjans,
concretament de premsa, ràdio, televisió i mitjans digitals. De l’altra, un gestor de continguts
digital que permeti consultar, fer cerques, endreçar i enviar les notícies per correu electrònic a
determinats membres de la comunitat universitària.
Característiques i requeriments
El seguiment dels mitjans comprèn un recull de les notícies (clipping) sobre la UPC i les unitats
vinculades publicades o emeses diàriament als mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió,
Internet) dels àmbits català, nacional i internacional, i premsa especialitzada i sectorial d’interès
per a la UPC. Això comprèn els mitjans més importants de Catalunya i d’Espanya, així com els
principals mitjans internacionals.
Aquest seguiment es fa a partir d’unes paraules clau, definides per la UPC, que es podran
ressaltar, si s’escau, per facilitar-ne la visualització.
El conjunt de les notícies recopilades han d’estar digitalitzades i han d’estar disponibles en un
gestor digital, en el qual l’Oficina de Mitjans de Comunicació pugui recollir-les i arxivar-les de
forma fàcil, ràpida i segura, així com enviar-les per correu electrònic.
Concretament, el servei de seguiment i el gestor de continguts ha de complir els requisits
següents:
1. Incorporació de les notícies
Incorporació a la plataforma o gestor de continguts, abans de les 8 hores de dilluns a divendres,
i a les 10 h els caps de setmana i festius, de les notícies del dia, per poder descarregar-les i fer
el recull de premsa diari (clipping), i enviar-lo per correu electrònic. Les notícies han d’estar
classificades per les següents pautes temàtiques: Notícies i publicitat UPC, Universitats i
Ensenyament, Ciència i Tecnologia.

Així mateix, el servei ha de contemplar l’enviament de les notícies del dia per correu electrònic a
les adreces especificades (un mínim de 7) del Servei de Comunicació de la UPC, abans de les 8
hores de dilluns a divendres, i a les 10 h els caps de setmana i festius.
2. Visualització i edició de les notícies, i generació del recull de premsa digital
Es requereix disposar d’una eina de gestió de continguts que permeti visualitzar els arxius en
format pdf, canviar l’ordre de les notícies en funció de la seva importància, canviar de pauta
temàtica quan sigui necessari, eliminar les que no es considerin d’interès, marcar les que es
considerin rellevants, reservar les que es vulguin publicar un altre dia i afegir-ne d’altres que
reculli l’Oficina.
Altres funcionalitats d’aquest editor de notícies han de ser: la possibilitat de crear noves pautes
temàtiques o subpautes per categoritzar la informació a mida, la possibilitat d’imprimir tot el recull
digital, o un conjunt de pautes o les notícies de forma individual.
El gestor de continguts ha de permetre crear un recull de premsa diari que permeti visualitzar les
notícies endreçades segons els criteris de l’Oficina de Mitjans de Comunicació, indexades per
les pautes descrites i per tipus de mitjà (premsa escrita, ràdio, televisió, internet). En el cas de la
premsa escrita, contindrà els documents amb els pdfs de les notícies amb tres modes de
visualització: retall concret, pàgina sencera i format només de text. En el cas audiovisual, els
pertinents arxius de vídeo i àudio.
A més, aquests documents han de tenir les següents característiques: incloure el logotip de la
UPC i, per a cada notícia recollida, han d’indicar: nom del mitjà, tipus de premsa, secció, tirada,
difusió, emplaçament, número de pàgines que ocupa la notícia i ubicació d’aquesta en la pàgina
del mitjà, així com la valoració econòmica que suposa.
En el cas dels mitjans digitals, cal que es puguin emmagatzemar les adreces url senceres per
poder visualitzar tant el text com les imatges.
Totes les notícies s’han d’incloure al gestor de continguts tot just després de la seva publicació o
emissió.
3. Cercador i arxiu
El gestor de continguts ha de comptar amb un cercador dels continguts i els resultats de les
cerques s’han de poder recollir a través de dossiers multimèdia en diferents formats. La cerca ha
de permetre localitzar notícies per tipus de mitjà i data de publicació o emissió.
4. Enviament del recull de premsa
La selecció de notícies realitzada a través del gestor de continguts s’ha de poder enviar a través
d’un correu electrònic de forma àgil a les adreces que determini l’Oficina de Mitjans de
Comunicació.
5. Anàlisis quantitatius i qualitatius
Basant-se en la informació obtinguda en el seguiment dels mitjans, l’Oficina de Mitjans de
Comunicació necessita poder obtenir estadístiques referents a aquests impactes. És necessari
tenir incorporada, a la plataforma de notícies, una eina que permeti generar informes periòdics
per mesurar diferents paràmetres mediàtics, analitzar l’evolució per mesos, així com crear
gràfiques amb dades en temps real.

6. Suport tècnic i de continguts
L’empresa proveïdora ha de responsabilitzar-se de la instal·lació inicial de software i de les
possibles incidències tècniques i de continguts que es puguin produir, així com proporcionar
suport tècnic i de continguts permanent.

Vegeu la relació de mitjans de comunicació a l’annex 1 del present plec.
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ANNEX 1. RELACIÓ DE MITJANS
MITJANS PREMSA ESCRITA (versions en català i castellà, i suplements)
NACIONAL
ABC
ARA
CINCO DIAS
DIARIO MÉDICO
EL ECONOMISTA
EL MUNDO
EL PAIS
EL PERIÓDICO
EL PUNT AVUI
EL TEMPS
EL VIGÍA
EXPANSIÓN
FORBES
GACETA MÉDICA
HUFFINGTON POST
INTEREMPRESAS
LA RAZÓN
LA VANGUARDIA
MUY INTERESANTE
NATIONAL GEOGRAPHIC
20 MINUTOS
REGIONAL i COMARCAL
DIARI DE GIRONA
DIARI DE RUBÍ
DIARI DE SABADELL
DIARI DE TARRAGONA
DIARI DE TERRASSA
DIARI MÉS
EL 9NOU
EL FAR
EL3DEVUIT
LA MAÑANA
LA REPÚBLICA
REGIÓ7
SEGRE
TOT SANT CUGAT
VILAWEB

TELEVISIÓ
NACIONAL
ANTENA3 TV
CANAL 24H
CUATRO
LA SEXTA
TELE 5
TVE-1
TVE-LA 2
REGIONAL/COMARCAL
ARAGÓN TV
BARCELONA TV
CANAL SUR
ETB1
ETB2
K33/ SUPER 3
TELE BILBAO
TELEVISIÓN CANARIAS
TV3
TELEMADRID
TVG

RÀDIO
NACIONAL
CADENA COPE
CADENA SER
ONDA CERO
RADIO NACIONAL 1
REGIONAL/COMARCAL
CATALUNYA RÀDIO
RAC-1

MITJANS INTERNACIONALS
Barron's
BBC
Bild
Bloomberg Businessweek
Bon Dia (Sud de França)
City Magazine Panamá
Clarín

CNN
Correio da Manha
Corriere della Sera
Daily News
Der Spiegel
Diari d'Andorra
El Comercio
El Excelsior
El Mercurio
El Periòdic d'Andorra
Financial Times
Folha de Sao Paulo
Forbes USA
Fortune
International Herald Tribune
Izvestia
Jornal de Noticias
La Nación
La Repubblica (Itàlia)
La República (Perú)
La Stampa
La Tercera
Le Figaro
Le Monde
Le Point
Les Echos
Liberation
Milenio (México)
Newsweek
O Globo
Página 12
Pravda
Prensa Latina
Russia Today (english)
The Economist
The Guardian
The New York Times
The Times
The Wall Street Journal
The Washington Post
Time
TF1
France 2
USA Today
Wired

