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

CONSULTES PRELIMINARS RELATIVES AL SERVEI DE
INFORMATIVES DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS

PANTALLES

1. Descripció del servei actual i necessitats de la contractació
La Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de
Barcelona (en endavant, DSTSC) gestiona els serveis informàtics que es presten a les
biblioteques municipals. En data 5 de novembre de 2021, la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la Diputació de Barcelona (en endavant XBM) està formada per més de
225 biblioteques distribuïdes a 140 municipis de la demarcació de Barcelona i 10
bibliobusos.
Entre els serveis que es presten als usuaris de les biblioteques s’inclouen les pantalles
informatives (també anomenades cartelleria digital). Es tracta d’un servei que permet
a les biblioteques de la Xarxa, que participen en aquest projecte i que tenen pantalles
informatives proveïdes pels ajuntaments, emetre continguts informatius d’interès per
als usuaris a través d’una plataforma comú d’edició i de difusió de continguts digitals.
La propietat d’aquestes pantalles informatives és municipal mentre que el manteniment
de l’equipament i el programari va a càrrec de la Diputació de Barcelona. Actualment,
aquest servei està present a 62 biblioteques i bibliobusos de la Xarxa de Biblioteques,
amb un total de 97 pantalles informatives en funcionament.
Una de les premisses de la que parteix aquest projecte és facilitar la creació de
continguts a les biblioteques. Així doncs, aquestes han de poder inserir la seva pròpia
informació (fotografies, vídeos, etc.), i intentar que el seu blocs de contingut textual
siguin el màxim automàtics possibles. Això, s’aconsegueix mitjançant l’ús de serveis
web propis que permeten recollir la informació apareguda a la Biblioteca Virtual i
Xarxes socials i eviten haver d’introduir aquesta informació una altra vegada,
simplificant així, el procés d’edició dels continguts.
Com a objecte de la contractació, es pensa en:
i. Desenvolupaments a mida
Són tots aquells desenvolupaments necessaris per complir les funcionalitats
específiques de la XBM. Aquests desenvolupaments seran independents de la
infraestructura proposada i desenvolupats en llenguatges PHP o Java EE. Entre els
desenvolupaments cal destacar, la integració amb els serveis web de la Diputació de
Barcelona, per exemple, per recollir les dades de les activitats que es fan a les
biblioteques o les dades de les seves xarxes socials.
ii. Desplegament del servei de pantalles informatives a les pantalles existents
Comprèn la migració de les 97 pantalles actuals al nou servei de pantalles
informatives, conservant la programació de continguts, els continguts mateixos, els
horaris d’encesa/apagat de les pantalles, etc.
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iii. Servei de pantalles informatives
Programari, configuració i infraestructura necessaris per tal que les noves pantalles
que adquireixin les biblioteques de la XBM puguin disposar del servei de pantalles
informatives.

2. Especificacions de partida de la contractació
Es parteix dels requeriment tècnics bàsics següents:










Modalitat del servei: modalitat pagament mensual per ús, per número de
pantalles informatives en funcionament.
Infraestructura que sustenta el servei: amb alta disponibilitat que pot estar
hostatjada a les instal·lacions de l’empresa contractista o bé subcontractada.
Pantalles físiques: es mantindran les mateixes pantalles informatives (97) que
hi ha actualment i que acompleixen els requeriments mínims llistats al punt 7,
ara bé, les noves pantalles (unes 25 a l’any) podran seguir requeriments més
exigents si així ho acorden la Diputació de Barcelona i el proveïdor del servei
en un futur.
Comunicacions: l’accés de les pantalles des de les biblioteques al proveïdor del
servei es farà mitjançant les línies existents, FTTH i ADSLs domèstiques.
Escalabilitat: el sistema ha d’estar preparat per permetre incrementar el nombre
de pantalles informatives, sense que es produeixi la degradació del servei.
Continguts: el servei ha de permetre mostrar diferents tipus de continguts que
podran ser programats en el temps i ajustats en diferents layouts, segons
plantilles. Els tipus de continguts seran:
o Agenda amb esdeveniments que es recolliran d’un servei web de la
Diputació de Barcelona
o Noticies d’actualitat amb continguts provinents de Facebook o Twitter o
continguts manuals
o Vídeos propis o de Youtube
o Galeria d’imatges pròpies o de Instagram, Flickr o Pinterest. Pot ser
també a pantalla completa
o Recomanacions de llibres que es recolliran d’un servei web de la
Diputació de Barcelona
o Novetats bibliogràfiques que es recolliran d’un servei web de la
Diputació de Barcelona
o El temps: la meteo pels propers 5 dies
o Ticker per mostrar un missatge d’avís o informatiu puntual
o Continguts manuals que el programari ofert haurà de permetre editar,
mitjançant un editor de textos amb opcions bàsiques per a l’entrada
manual d’informació.
Difusió de continguts: els continguts es podran difondre a través de les
pantalles, seguint una programació temporal diferent per a cada biblioteca que
inclourà una part comuna per als continguts de la XBM, una part comuna per
als continguts de les biblioteques de un mateix municipi (xarxa urbana) i una
part diferent per als continguts propis de cada biblioteca. A més a més, les
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pantalles d’una mateixa biblioteca poden seguir programacions diferents que
són útils pel fet que les biblioteques, per exemple, disposen de vegades, de
pantalles en l’àrea infantil que mostren continguts diferenciats.
Control d’accés: el sistema s’ha d’integrar amb el sistema VUS
d’autenticació/autorització d’usuaris de la Diputació de Barcelona, per tal de
validar els usuaris que accedeixin a l’administració i ha d’oferir tres possibles
perfils o rols:
a. GSB (destinat al personal de la Gerència de Serveis de Biblioteques i
altres tècnics de Diputació de Barcelona). El perfil GSB tindrà els
màxims permisos possibles. S’encarregarà de configurar:
- Timing i estructura dels blocs de cada biblioteca.
- Creació i edició de plantilles
- Avisos (ticker inferior, que apareix a la part inferior de la pantalla
inferior i que és un banner en moviment)
- Xarxes socials
b. Biblioteca: El personal de les biblioteques. Aquest perfil tindrà permisos
limitats i podrà configurar:
- Avisos ( opció de ticker)
- Selecció de novetats recuperades per Webservice, a partir d’ara WS
- Introducció manual de fotografies i vídeos
c. El perfil Xarxa Urbana tindrà permisos limitats, però podrà configurar
- Avisos (ticker inferior)
- Introducció manual de fotografies i vídeos, de les biblioteques del
municipi.
- Selecció de novetats recuperades per WS, de les biblioteques del
municipi.
Monitoratge: s’han de contemplar eines per al monitoratge del servei, així com
per a les pantalles, indicant si estan enceses/apagades i quins continguts estan
mostrant en cada moment.

3. Com participar-hi i format de les consultes preliminars
A partir de la data de publicació de l’anunci de les consultes preliminars en el Perfil de
contractant de la Diputació de Barcelona, les entitats interessades a participar-hi
disposen d’un termini de 10 dies hàbils per enviar un correu electrònic a l’adreça
scon.publicitat@diba.cat, en què manifestin el seu interès i en què contestin el
qüestionari de l’apartat 4. Per a qualsevol dubte o pregunta, les entitats s’han
d’adreçar al mateix correu electrònic. Les entitats que hi poden participar són
empreses, experts, autoritats independents, col·legis professionals, universitats i altres
operadors econòmics actius en el mercat.
Amb posterioritat, la DSTSC es reunirà amb cada una de les entitats interessades. Les
reunions es faran en un període de dos mesos màxim, des de la data de finalització de
la recepció de les sol·licituds de participació, amb una durada màxima de 90 minuts.
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4. Qüestionari
a)
b)
c)
d)
e)

Quin és el model de negoci que s’ofereix?
Quins son els costos/tarifes per als diferents plans oferts?
Projectes similars realitzats
Requeriments de les pantalles informatives per al programari
Possibilitat de realitzar integracions amb serveis web de la Diputació de
Barcelona?
f) Integració amb xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)?
g) Perfils i rols
h) Software de gestió de continguts
i) Software de monitorització de les pantalles (horaris, incidències, estat de la
pantalla – apagada/encesa, que s’hi està mostrant, etc.)
j) Estimació temporal de la posada en marxa del servei.

5. Confidencialitat
La Diputació de Barcelona, en cap cas, durant el procés de consultes no pot revelar
als participants les solucions proposades pels altres participants, i només la Diputació
pot conèixer íntegrament aquestes solucions. La Diputació de Barcelona, així mateix,
es compromet a guardar la confidencialitat requerida, si s’escau, per les entitats
consultades, amb el benentès que no és possible fer declaracions genèriques de
confidencialitat i que qualsevol declaració de confidencialitat ha de respondre al secret
comercial o industrial.

6. Altres
Un cop efectuades aquestes consultes preliminars i realitzat i publicat l’informe final, la
Diputació de Barcelona es reserva el dret de convocar o no una licitació posterior per a
la prestació del servei objecte d’aquestes consultes preliminars. La participació en les
consultes no impedeix la intervenció posterior en el procediment de contractació que,
si s’escau, es tramiti.

7. Requeriments mínims pantalles
Els requeriments tècnics per a què els ajuntaments comprin una pantalla informativa
són els següents:


Pantalla de visualització plana LED o LCD, recomanaríem 42”, 47” o 55” (en
llocs petit 32”) amb altaveus incorporats i d’alta definició.



Resolució de pantalla 1360x768 (HD) o 1920x1080 (Full HD)



Amb entrades: HDMI, etc



Preferiblement primeres marques com Philips, LG, Samsung, NEC
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