Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

INFORME SOBRE LES CONSULTES PRELIMINARS RELATIVES AL SERVEI DE
PANTALLES INFORMATIVES DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS
Exp. 2021/23366
El 10 de gener de 2022 es va publicar l’anunci relatiu a les consultes preliminars relatives
al servei de pantalles informatives de la Xarxa de Biblioteques Municipals.
El 24 de gener de 2022 finalitzava el termini per a presentar el qüestionari necessari per
a participar en la consulta.
Un cop efectuades les consultes preliminars i obtingudes les respostes al qüestionari
s’han realitzat les reunions amb cadascuna de les entitats participants. A totes se’ls hi
ha ofert la possibilitat de fer una prova de concepte.
Les indicacions tècniques que han proposat les cinc empreses participants en les
consultes preliminars per a fer evolucionar tecnològicament la solució actual de pantalles
informatives, són les següents:
➢ Admira: en data 2 de febrer de 2022 es va realitzar una reunió amb dos
representats de l’empresa Admira i dos representants de Diputació de Barcelona.
Es resolen dubtes relatius a la solució actual. Una de les seves propostes passa
per l’ús de pantalles amb SoC (System on Chip) integrat. Se sol·licita un inventari
del parc de pantalles informatives (marca i model, any d’adquisició, mides, ...),
així com informació sobre les integracions existents amb dades obertes, xarxes
socials, etc.
En data 10 de març es realitza una prova de concepte, s’instal·la el seu gestor
de continguts en el sitck de Diputació de Barcelona, funciona tot perfectament,
mostrant un contingut de recomanacions, integració amb xarxes socials i un avís
a peu de pantalla. Addicionalment, fan la comprovació de connectar-se
remotament al stick amb èxit.
➢ Altabox: en data 3 de febrer de 2022 es va mantenir una reunió amb tres
representants de l’empresa Altabox i dos representants de Diputació de
Barcelona. Es resolen dubtes relatius a la solució actual i Altabox proposa
millores en el parc tecnològic de pantalles informatives de la Xarxa: comprar
pantalles professionals, que proporcionen més garantia i més durabilitat, i
disposar de dispositius tipus Intel NUC que serien més eficients i integrarien en
un sol cop els tres components en els que es basa la solució vigent: un stick
HDMI, un temporitzador i un adaptador de xarxa. A més de l’inventari del parc
de pantalles informatives (marca i model, any d’adquisició, mides, ...) i informació
sobre les integracions existents amb dades obertes, xarxes socials, etc.,
sol·liciten inventari dels sticks HDMI usats, així com les seves característiques.
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En data 2 de març, es realitza una prova de concepte a les instal·lacions de
Diputació de Barcelona amb èxit. Altabox instal·la el seu programari de gestió de
continguts sobre la solució actual de maquinari; programari propi que permet
integracions amb xarxes socials i amb dades obertes de Diputació de Barcelona.
El seu gestor de continguts compleix els requeriments funcionals de les pantalles
informatives, a més proporcionen un programari propi per monitoritzar les
pantalles.
➢ Ubintia: en data 3 de febrer de 2022 es va realitzar una reunió amb el cap de
departament de l’empresa Ubintia i dos representants de la Diputació de
Barcelona. Donat que aquesta empresa és qui proporciona la solució actual es
descarta realitzar prova de concepte. Ubintia presenta un nou gestor de
continguts amb noves millores respecte a la solució vigent i proposa pel nou
contracte usar dispositius tipus Intel NUC. Ubintia desaconsella lligar-se a
solucions de maquinari tancades que lliguin a un proveïdor o a un subconjunt de
proveïdors molt reduït.
No es realitza cap reunió addicional donat que Ubintia és l’actual proveïdor de
cartellera digital i ja es coneix prou bé la solució.
➢ Telefònica: en data 8 de febrer de 2022 es va realitzar una reunió amb quatre
representants de Telefònica i dos representants de Diputació de Barcelona.
Telefònica presenta la seva solució, es tracta d’un programari propi força
complet. Proposen com a alternativa a la solució actual usar dispositius Intel
NUC en comptes dels sticks de la solució vigent o bé pantalles SoC (System on
Chip).
En data 9 de març, es realitza una segona reunió on manifesten tots els dubtes
a la solució actual de les pantalles informatives. Introdueixen diversos aspectes
com son la recomanació d’usar Windows per a IoT, tenir en compte temes
d’antivirus i també el fet de disposar de programari MDM per a la gestió de les
pantalles.
Telefònica usa un stick de característiques equivalents al utilitzat per la solució
vigent de pantalles informatives a fi de simular un escenari el més semblant
possible a l’actual i presenta un informe conforme les proves s’han realitzat amb
èxit. Encara que funciona bé amb continguts bàsics, es recomana anar amb
compte amb continguts de més alta qualitat (vídeo UHD i 4K)
Recomanen, per temes de rendiment, actualitzar els sticks actuals a un
maquinari més potent per donar un servei de qualitat suficient.
➢ iUrban: en data 22 de febrer de 2022 es va realitzar una reunió amb un
representant de l’empresa iUrban i dos representants de Diputació de Barcelona.
S’explica la solució actual per part de Diputació de Barcelona i iUrban proposa
canviar tot el parc tecnològic de pantalles informatives, en concret, canviar els
sticks per microordinadors, per tant no realitzarà la prova de concepte per ser
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una solució obsoleta. iUrban explica el seu gestor de continguts basat en Linux.
També, com a proposta indiquen que en el nou contracte s’afegeixi la possibilitat
d’accés als continguts en base a codis QR. Finalment, destaquen que tenen una
solució pròpia basada en un microcontrolador que facilita la gestió de les
pantalles, fins i tot, en condicions de no connectivitat a Internet.
No es realitza cap reunió addicional amb iUrban, perquè opten per no realitzar la
prova de concepte. Prefereixen plantejar la solució de pantalles informatives en
base al seu propi maquinari, fet pel qual no aplica provar el seu programari al
maquinari actual de les pantalles informatives de la Xarxa de Biblioteques
Municipals. .

Conclusions
D’acord amb la informació recollida en aquesta consulta i les conclusions elaborades a
partir d’aquesta informació, s’ha pogut constatar que en el mercat existeixen diferents
solucions que concorden amb les condicions de partida, la solució tecnològica que es
volia avaluar i els seus costos econòmics.
Tenint en compte aquests resultats, es podrien detallar amb suficient claredat les
especificacions que formarien part del plec de clàusules administratives i del plec de
prescripcions tècniques per a iniciar un procediment de licitació, si s’escau.
Per tant, es pot concloure que s’ha recollit suficient informació com per a donar per
tancada la present consulta.
Finalment, cal recordar que la Diputació de Barcelona es reserva el dret de convocar o
no una licitació posterior per a la prestació de l’objecte d’aquesta consulta preliminar i
que la participació en la consulta no impedeix la intervenció posterior en el procediment
de contractació que, si escau, es tramiti. Així mateix, la consulta realitzada no pot
comportar en cap cas avantatges respecte de l’adjudicació del contracte per a les
empreses participants.
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