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Plec tècnic concurs servei de seguiment de continguts 
dels mitjans de comunicació i xarxes socials 
 
Clàusula 1 .- Objecte del contracte 
 
Servei diari de seguiment de continguts específics dels mitjans de comunicació i xarxes 
socials (clipping), ofert a través d’una plataforma web que permeti tots els serveis que es 
detallaran a continuació. 

 
Clàusula 2 .- Característiques del servei 
 
Plataforma web de l’empresa de clipping 

 
La plataforma ha de facilitar els serveis següents: 
 

– Recollida de totes les informacions que apareguin a la premsa, la ràdio, la televisió i a 
internet classificades per les temàtiques establertes 

– Possibilitat de confeccionar dossiers monogràfics que apleguin les notícies 
aparegudes a tots aquests diferents canals. 

– Confecció de dossiers en els formats següents: PDF múltiple, web, HTML, XML i Excel, 
per poder-los imprimir, enviar per correu electrònic sense problemes de pes al 
màxim nombre de persones, importar les dades, escoltar i/o veure les notícies de 
ràdio i televisió o d’internet, i fer anàlisis estadístiques. 

– Configuració de pautes/temàtiques, per part de l’usuari de la plataforma, per a 
l’agrupació d’informacions sobre temes concrets, amb les quals després es podran 
confeccionar dossiers en els formats abans esmentats (PDF, web...). 

– Possibilitat de fer cerques, ordenar les notícies i confeccionar els dossier pel màxim 
de paràmetres possibles (dates, pautes/temes, canals... ) 

– Assenyalar el to (positiu, negatiu o neutre) de les diferents notícies  
– Que marqui les notícies noves aparegudes des de l’última consulta de l’usuari gestor 

la plataforma de Mercabarna. 
– Possibilitat de descàrrega de notícies de premsa escrita i online,  ràdio i televisió, en 

alta i baixa qualitat, per poder-les arxivar o enviar individualment des de  fora de la 
plataforma de l’empresa de clipping  

– Arxiu de notícies i històric dels dossiers confeccionats per l’usuari de la plataforma, 
d’un mínim d’un any. 

– Possibilitat d’esborrar, moure o copiar les notícies a un altre dia o a una altra pauta o 
seguiment, així com de destacar-ne algunes dins del dossier corresponent i afegir-hi 
comentaris. 

– Introducció de notícies de mitjans de comunicació no contemplats per l’empresa de 
clipping dins dels reculls de premsa de Mercabarna. 
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– Eines d’anàlisi estadístic de tendències en temps real a través de la combinació del 
màxim de paràmetres (dates, canals, temàtiques, pautes de seguiment...) que 
reflecteixin els següents aspectes: Evolució de les informacions (nombre 
d’informacions, audiència acumulada, valor econòmic...); to de les notícies (positiu, 
negatiu o neutre); presència als mitjans per canal o per pauta de seguiment.  
 

– Notícies disposades en taules d’excel amb la següent informació per cada notícia: 
data, mitjà, audiència acumulada, valor econòmic, pauta de seguiment i to, que 
possibiliti les anàlisis estadístics personalitzades per part de l’usuari de la plataforma. 

 
Temes d’interès per canal    
 
En el següent apartat es detallen els temes que interessen per cada canal i les pautes en què 
es demana que la informació estigui organitzada. 

 
Premsa Escrita 
 
Les informacions apareixeran separades en dues pautes: 
 

• Informacions aparegudes a les edicions dels principals diaris nacionals i catalans que, 
a la vegada, apareixeran separades pels temes següents: Alimentació, Comerç, 
Logística i Flors i Plantes. En l’Annex “Temes per a l’elaboració del clipping sectorial” 
s’especifiquen les temàtiques que interessen de cadascun d’aquests temes. 
 

• Informacions tant de la premsa massiva com de l’especialitzada d’àmbit espanyol en 
què aparegui la paraula “Mercabarna”. 

 
Mitjans online 

 
Les informacions dels canals online d’arreu del món on aparegui la paraula “Mercabarna”, 
separades en dues pautes segons els canals del qual provinguin: 
 

• Informacions aparegudes als mitjans de comunicació online.  
 

• Informacions aparegudes a les xarxes socials, blogs, microblogging, imatge, vídeo, 
reviews i fòrums. 

 
Televisions i Ràdios 
 
Informacions de les cadenes de ràdio i televisió d’arreu d’Espanya on hi aparegui o 
s’anomeni “Mercabarna”.  
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No es requereix un seguiment diari de les informacions aparegudes a la ràdio i la televisió, 
sinó que aquest seguiment es farà a demanda de Mercabarna, quan hi hagi previsió que 
Mercabarna apareixerà en aquests canals. 

 
Recepció de les informacions 

 
Mitjà 

 
Les informacions diàries seleccionades es podran consultar a través dels següents mitjans: 
 

– Correu electrònic enviat per l’empresa de clipping 
– Plataforma de l’empresa de clipping, per poder-les triar i manipular 
– Intranet de Mercabarna, on l’empresa de clipping enviarà només les informacions 

que apareguin als mitjans de comunicació online que continguin la paraula 
“Mercabarna”. 

 
Hora 
 
Les informacions del dia que han aparegut als diferents canals (premsa escrita, ràdio, 
televisió i internet) seran rebudes per Mercabarna abans de les 7.30h del matí.  
 
Les notícies de ràdio i televisió que apareguin a partir d’aquesta hora es rebran, a través 
d’alerta per correu electrònic i dins de la plataforma de l’empresa de clipping, en el mínim 
temps possible després de la seva emissió.  Les informacions dels mitjans de comunicació 
online s’enviaran també a la intranet de Mercabarna i a la plataforma de l’empresa de 
clipping amb actualitzacions constants de la informació detectada. 

 
Informació i presentació de les notícies 

 
Tant si es consulten a la plataforma com si es reben en forma d’alerta per correu electrònic o 
en els dossiers de premsa confeccionats per l’usuari del servei, les notícies dels diferents 
canals hauran de portar la informació i tenir la presentació següent: 
 
Premsa  
 
Nom i tipus (premsa, ràdio, televisió...) de mitjà on es publica la informació i la seva 
periodicitat, tirada i difusió. A més, hi portaran titular, data, autor, nombre de planes que 
presenta, ocupació en percentatge dins del rotatiu, valor econòmic en euros i secció on hi 
apareix. 
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Ràdio i Televisió 
 
Nom i tipus de mitjà i audiència acumulada. Titular i petit resum del contingut de la notícia, 
programa en què s’emet, hora d’emissió, durada de la notícia i valor econòmic en euros. 
 
Mitjans online 
 
Nom i tipus de mitjà, data i hora de publicació de la notícia, audiència, titular, resum del 
contingut i valor econòmic en euros. 
 

Mitjans de comunicació  
 
Es valora la quantitat de mitjans de comunicació que contempla l’empresa de clipping, tant 
els massius com els especialitzats en temes d’alimentació, comerç, consum, restauració, 
logística i flors i plantes. 
 
També és important la possibilitat per part de Mercabarna de poder demanar periòdicament 
a l’empresa de clipping la incorporació de nous mitjans de comunicació al seus sistemes de 
recerca de notícies. 

 
Clàusula 3.- Pressupost de licitació 
 
El pressupost base de licitació es fixa en la quantitat de 24.900 €/3 anys (IVA exclòs), 8.300 
€/any (IVA exclòs) sense revisió de preus.  
 
Els licitadors podran presentar millores sobre el preu per sota, mai per sobre de l’establert. 
Aquest pressupost inclou el import de tots els impostos que siguin d’aplicació segons les 
disposicions vigents, a excepció del IVA que figura com a partida independent. 
 

Clàusula 4.- Vigència del contracte 
 
La vigència del contracte serà de 3 anys des de la signatura del mateix, amb pròrroga 
automàtica d’1 any més, si cap de les parts comunica a l’altra de forma fefaent la seva 
intenció de rescindir-lo, amb 2 mesos d’antelació, a la finalització del termini inicial. 

 
Clàusula 5.- Criteris de valoració 
 
Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades d’acord amb els 
criteris de valoració que es relacionen, per ordre decreixent d’importància, tot seguit: 
 

– Oferta econòmica: 20 punts 
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– Facilitat d’ús de la plataforma (eina intuïtiva) per a usuaris amb coneixements bàsics 

en aquests entorns: 20 punts 
 

– Possibilitat de consulta tant del dossier informatiu com de les informacions de 
premsa, ràdio, televisió i mitjans online a través de tablet, telèfon mòbil o altres 
suports: 20 punts 

 
– Altres funcionalitats de la plataforma que facilitin i millorin la feina de l’usuari: 20 

punts 
 

– Formats de visualització del dossier informatiu (premsa, online, ràdio i televisió) que 
millorin la seva consulta i presentació: 10 

 
– Altres serveis de l’empresa de clipping que millorin la feina de l’usuari i aportin 

benefici a l’empresa contractant del servei: 5 punts 
 

– La quantitat i tipologia de mitjans de comunicació consultats o incorporats als 
sistemes de recerca d’informació de les empresa de clipping i la possibilitat que 
Mercabarna pugui incloure periòdicament nous mitjans en aquests sistemes: 5 punts 
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