Àrea de Presidència
Direcció de Serveis de Tecnologies i
Sistemes Corporatius

CONSULTES PRELIMINARS RELATIVES AL NOU MODEL DE SERVEI DE
TERMINALS D’ÚS PÚBLIC DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES (Expedient núm.
2019/0000995)

1. Antecedents
En data 17 de gener de 2019 es va publicar una convocatòria de consulta
preliminar relativa al nou model de servei de terminals d’ús públic (exp. núm.
2019/0000995) en què es delimitava la solució tecnològica per a la virtualització
d’escriptoris, a una solució basada en la plataforma Citrix.
A la convocatòria es van presentar les empreses Telefónica, Ozona i MediaCloud,
que van fer les seves aportacions tècniques, van validar la solució tecnològica
proposada i van fer una estimació dels cost econòmic del servei amb els supòsits
de partida.
Arran de les conclusions de la dita consulta, es fa necessària una nova consulta
sense acotar la solució tecnològica per tal d’explorar diferents solucions que puguin
tenir un cost econòmic inferior.

2. 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. A 1 d’abril de 2019, la Xarxa de Biblioteques de la Diputació
de Barcelona (en endavant, XB) està formada per 226 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:
-

-

El servei OPAC (Online Public Acces Catalog) que permet als usuaris accedir a la
consulta del catàleg col·lectiu del fons documental de la XB i a d’altres fonts
d’informació en format electrònic a través d’Internet.
El servei Inet+ (Internet i més) que permet als usuaris la navegació per Internet,
l’accés a utilitats d’ofimàtica i multimèdia, autogestionar les reserves dels terminals
i inclou els mecanismes per assegurar la integritat de la xarxa, evitar la navegació
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per webs de contingut sospitós, de contenir codi maliciós, o que vulneren els
principis de civisme i dignitat.
Les biblioteques ofereixen aquests serveis a través d’ordinadors d’ús públic ubicats als
centres. El nombre d’ordinadors a cada centre varia en funció de les seves
dimensions, amb un nombre total a la xarxa de 944 terminals OPAC i 2.041 terminals
“Internet i +”.
Amb el nou model es pretén evolucionar la tecnologia propietària que actualment
sustenta aquests serveis de terminals d’ús públic, cap a un model estàndard de mercat
amb el mínim desenvolupament de programari a mida, tot mantenint les mateixes
funcionalitats d’usuari.
La Diputació de Barcelona disposa dels ordinadors ubicats a les biblioteques i de les
línies de comunicacions adequades per prestar el servei. L’empresa que ofereixi el
servei ha de garantir la infraestructura necessària ubicada fora de les instal·lacions de
Diputació de Barcelona, pel que fa als servidors, memòria, recursos de disc i de
comunicacions. L’empresa ha de gestionar la capacitat d’aquesta infraestructura, de
forma que el seu dimensionament s’adeqüi a cada moment a la demanada pels
usuaris, que pot ser estacional i canviant al llarg del temps.
El servei objecte de la consulta pot requerir d’un programari específic que permeti la
personalització del servei amb les especificacions funcionals específiques de la XB.
Aquest programari, a diferència del que configura el servei de terminals actual, restarà
en propietat de la Diputació de Barcelona per facilitar la posterior devolució del servei.
L’objecte de la contractació seria el següent:
i.

ii.

iii.

Programari per a la validació d’usuaris i gestió de reserves del terminal.
L’usuari haurà de poder accedir al terminal, si és un usuari de les
biblioteques i si té una reserva vàlida. Si s’escau, el desenvolupament a
mida d’un programari s’haurà de desenvolupar amb arquitectura clientservidor, seguint les especificacions de desenvolupament de programari
de la DSTSC (Java EE o PHP) i si cal un programari d’escriptori, haurà
d’ésser compatible amb Windows 10.
Servei de configuració, gestió i monitoratge dels terminals d’ús públic.
Permetrà la configuració remota de les configuracions, gestió de perfils,
protecció de les dades i seguretat dels terminals.
Desplegament del servei a les biblioteques.
Durant el període de posada en marxa del servei s’hauran de
transformar gradualment la totalitat dels PCs físics d’ús públic existents
a la biblioteques.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 9b596b6d07a4831d6bcb Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 2

Àrea de Presidència
Direcció de Serveis de Tecnologies i
Sistemes Corporatius

3. Especificacions de partida de la contractació
Es parteix dels requeriments tècnics bàsics següents:

















Modalitat del servei: pagament mensual per ús, en funció del número de
terminals 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.
Comunicacions: l’accés als terminals des de les biblioteques al proveïdor del
servei es farà mitjançant les línies existents, FTTH i ADSLs domèstiques.
Navegació: ha de proporcionar un sistema de filtrat d’enllaços a Internet basat
en llistes negres i llistes blanques configurables.
Qualitat del servei: s’ha d’assegurar la qualitat en la reproducció d’imatges i
vídeos. Els usuaris del servei d’Inet+ poden utilitzar des d’eines d’ofimàtica i
edició d’imatges a visionat de vídeos i fotos.
Escalabilitat: el sistema ha d’estar preparat per permetre incrementar usuaris
sense que es produeixi la degradació del servei.
Control d’accés: el sistema haurà de permetre que els usuaris puguin reservar
un terminal concret d’una biblioteca des d’un programari web i per un temps fix,
el qual s’ha de poder configurar per un usuari administrador. Quan l’usuari es
validi al sistema, s’haurà de validar que existeix una reserva al seu nom, i el
sistema ha de finalitzar la sessió quan s’exhaureix el temps de la reserva.
Terminals físics: es mantindran els mateixos PCs que actualment estan en ús
per al públic de la XB.
Eines d’operació: s’han de proposar eines per al monitoratge del servei i per a
l’obtenció d’estadístiques d’ús de sessions i de nombre d’usuaris.
Perfils d’usuari: el sistema guardarà informació de la sessió d’usuari
(documents que pugui copiar a l’escriptori, historial de navegació, cookies,
etc.), únicament mentre duri la sessió d’usuari. Un cop finalitzada aquesta no
se n’ha de guardar cap dada. No ha d’existir persistència de dades.
Impressió: el sistema ha de permetre als usuaris imprimir des dels terminals
utilitzant una solució externa al servei, prestada pels serveis d’impressió de la
Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
Volumetria actual:
 Nombre de terminals d’Inet+: 2041
 Nombre de terminals OPAC: 944
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 Nombre d’usuaris concurrents: 3.000 aproximadament
 Nombre anual de sessions
d’Inet+, dada de 2018: 1.797.911
(representa una mitjana mensual de 149.825 sessions)
 Nombre anual de sessions OPAC, dada de 2018: 1.136.086 (representa
una mitjana mensual de 94.673)
4. 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 del
contractant de la Diputació de Barcelona, les entitats interessades en participar-hi
disposaran d’un termini de 10 dies hàbils per enviar un correu electrònic a l’adreça
scon.publicitat@diba.cat, manifestant el seu interès i contestant el qüestionari de
l’apartat 5. Per a qualsevol dubte o pregunta, les entitats s’hauran d’adreçar al mateix
correu electrònic.
Les entitats que poden participar han de ser empreses, experts, autoritats
independents, col·legis professionals, universitats i altres operadors econòmics actius
en el mercat.
Amb posterioritat, la DSTSC es reunirà amb cadascuna de les entitats interessades.
Les reunions es faran dins d’un termini màxim d’un mes des de la data de finalització
del termini de la recepció de les sol·licituds de participació i tindran una durada
màxima de 90 minuts. Es convocarà a l’entitat a la reunió amb una antelació mínima
de 2 dies hàbils.
5. Qüestionari
a) Programari que es proposa per a la configuració remota de les configuracions,
gestió de perfils, gestió d’accessos a Internet, protecció de les dades i
seguretat del sistema
b) Programari que es proposa per a la validació d’usuaris
c) Programari que es proposa per assegurar la no persistència de les dades
generades en una sessió d’ús
d) Programari que es proposa per a la gestió de reserves dels terminals
e) Programari que es proposa per al monitoratge del servei i de l’ús que fan els
usuaris en cada sessió
f) Programari que es proposa per a l’obtenció d’estadístiques d’ús per sessions,
usuaris i tipus d’usuaris.
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g) Model de llicenciament de tot el programari anterior; en cas que aquest
programari permeti diferents models de llicenciament, indicar quin seria el més
adequat
h) Detallar el disseny tècnic dels diferents programaris.
i) Cost dels serveis i dels programaris amb desglossament de costos directes,
indirectes i altres despeses eventuals. Indicació del conveni col·lectiu
d’aplicació.
j) Estimació temporal de la posada en marxa del servei.
6. Confidencialitat
La Diputació de Barcelona durant el procés de consultes no pot revelar, en cap cas,
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.
7. Altres
Un cop efectuades aquestes consultes preliminars, 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.
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