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1. Objecte del contracte 
L’objecte del contracte és la instal·lació, gestió, i explotació dels serveis de televisió i telefonia a 
les habitacions de les persones ingressades a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (a partir 
d’ara HUGTiP). 
 
 

2. Definicions 

Per la interpretació correcta de la terminologia i relacions contractuals que se’n deriven mitjançant 
el present plec de condicions i el contracte, es mostra a continuació com a definició. 
 
Concurrent 

Persona física o jurídica que es presenta a la licitació de la prestació de serveis, acceptant el present plec de 
condicions tècniques i administratives de la contractació de serveis i instal·lacions. 
 
Broadcast 

Radiodifusió (Broadcasting en anglès) és la distribució d'àudio i/o senyals de vídeo les quals 
transmeten programes a una determinada audiència. Quan es parla de qualitat broadcast es 
refereix a la qualitat de senyal assolida com a estàndard a nivell de les emissores professionals 
reconegudes per la seva bona qualitat tècnica. 
 
DVB-C 

Sigles de Digital Video Broadcasting-Cable, que és l’estàndard per a la transmissió del senyal digital per la 
televisió per cable. 
 
DVB-S 

Sigles de Digital Video Broadcasting-Satellite, que és l’estàndard per a la transmissió del senyal digital per la 
televisió via satèl·lit. 
 
DVB-T 

Sigles de Digital Video Broadcasting-Terrestial, que és l’estàndard per a la transmissió del senyal digital per la 
televisió per TDT. 
 
Empresa concessionària 

Veure “concurrent”. 
 
EPG 

Guia electrònica de programes (Electronic Program Guide) que ofereix avui en dia la TDT, on s’ofereix una 
breu sinopsi del contingut audiovisual que s’està proporcionant en aquell moment i fins i tot el que es 
proporcionarà més endavant. 
 
ETSI TISPAN 

European Telecommunications Standards Institute (ETSI) o Institut Europeu de Normes de 
Telecomunicacions és una organització d'estandardització de la indústria de les telecomunicacions (fabricants 
d'equips i operadors de xarxes) d'Europa, amb projecció mundial. L’apartat de TISPAN s’encarrega de xarxes 
fixes i convergència amb Internet. 
 
DSC 

Descodificador de senyal via cable coaxial (cas que sigui precisa aquesta tecnologia). 
 
DSG 

Direcció de serveis generals de l’hospital. 
 
DEF 

Direcció economicofinancera de l’hospital. 
 
HUGTiP 

Sigles de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 
 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=TISPAN&action=edit&redlink=1
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IP66 

Norma de seguretat per aquells equips electrònics que han d’estar exposats a la intempèrie. 
 
IP 

Sigles d”Internet Protocol”, que són aquells protocols de comunicació que configuren l’entorn de comunicació 
per xarxa informàtica. 
 
ITU 

Sigles de International Telecommunication Union o Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) és 
l'organisme especialitzat de les Nacions Unides encarregat de regular les telecomunicacions, a nivell 
internacional, entre les diferents Administracions i Empreses Operadores. Instituït l'any 1865 com la Unió 
Telegràfica Internacional. Amb els anys, aquesta organització ha evolucionat incorporant la vessant 
telefònica, més tard esdevenint una agència especialitzada de les Nacions Unides, fins a ser l'organització 
que ara coneixem. Podeu trobar més informació a l’adreça d’Internet: 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3_Internacional_de_Telecomunicacions 
 
Licitant 

Veure “concurrent”. 
 
ODBC 

Open Database Connectivity (ODBC) és un estàndard d'accés a bases de dades desenvolupat per Microsoft 
amb l'objectiu que aquest permeti l'accés a qualsevol dada des de qualsevol aplicació sense que importi quin 
és el sistema gestor de bases de dades (DBMS per les seves sigles en anglès). Aquesta fita l'assoleix gràcies 
a que ODBC introdueix una capa de programari entre el DBMS i l'aplicació que reclama accés a les dades 
destinada a traduir les consultes de l'aplicació al DBMS de forma que aquest últim pugui tractar-les. La versió 
2.0 de l'estàndard ODBC suporta SQL. 
 
PPV 

Sigles de “pagar per veure” (Pay per  View). Serveis de televisió que cal pagar una quota o cànon per accedir 
al servei de forma complementària a d’altres ja contractats. 
 
PTZ 

Sigles que s’utilitzen en les càmeres robotitzades de Pan Tilt i Zoom, és a dir moviment de la càmera en 
panoràmica horitzontal, moviment vertical i la capacitat d’apropar la imatge amb el zoom. 
 
QoE 

Sigles de Quality of Experience, qualitat d’experiència. 
 
QoS 

Sigles de Quality of Service, qualitat de servei. 
 
RSS 

És un una família de formats de canals web XML utilitzat per a publicar continguts actualitzats freqüentment 
com ara llocs de notícies, weblogs o podcasts, i per mitjà del qual es pot compartir la informació i usar-la en 
altres llocs web o programes. És en essència una sindicació de continguts. 
 
SAI 

Sigles de Sistema d’Alimentació Ininterrompuda. 
 
SDTV 

SDTV (Standard Definition Television) és l'acrònim que reben els senyals de televisió que no es poden 
considerar senyals d'alta definició (HDTV) ni de senyal de televisió de definició millorada (EDTV). 
Fins a l'aparició dels sistemes digitals, SDTV només tenia un significat, però actualment s'usa per referir-se a 
dos sistemes de codificació i enviament de senyals de vídeo. Proporciona un senyal analògic de 575 línies 
(PAL i SECAM) i que han estat els estàndards majoritaris en els últims 50 anys. La seva relació d'aspecte 
sempre és de 4:3, mentre que l'exploració és entrellaçada. 
 
Serveis troncals 

Són aquells que realitzen la gestió del sistema o transporten la informació a la seva totalitat. La fallida 
d’aquest comporta el cessament del servei en part o en la seva totalitat. 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3_Internacional_de_Telecomunicacions
http://ca.wikipedia.org/wiki/Base_de_dades
http://ca.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3_de_bases_de_dades
http://ca.wikipedia.org/wiki/Programari
http://ca.wikipedia.org/wiki/SQL
http://ca.wikipedia.org/wiki/Canal_web
http://ca.wikipedia.org/wiki/XML
http://ca.wikipedia.org/wiki/Weblog
http://ca.wikipedia.org/wiki/Podcast
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sindicaci%C3%B3_de_continguts
http://ca.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/HDTV
http://ca.wikipedia.org/wiki/EDTV
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Codificaci%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://ca.wikipedia.org/wiki/PAL
http://ca.wikipedia.org/wiki/SECAM
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=4:3&action=edit&redlink=1
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SMS 
El servei de missatges curts o SMS (Short Message Service) és un servei disponible en els telèfons mòbils 
que permet l'enviament de missatges curts (també coneguts com a missatges de text) entre telèfons mòbils, 
telèfons fixes y altres dispositius de mà. SMS fou dissenyat originàriament com una part de l'estàndard de 
telefonia mòbil digital GSM, però en l'actualitat està disponible en una àmplia varietat de xarxes, incloent les 
de tercera generació 3G. 
 
TDT 

Sigles de Televisió Digital Terrestre. Sistema de radiodifusió de senyal digital de televisió que segueix el 
protocol DVB-T. 
 
TV 

Abreviació de televisor. 
 
UAV 

Sigles de la Unitat d’Audiovisuals de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 
 
Wi-Fi 

Sigla de Wireless Fidelity. Conjunt d'estàndards de compatibilitat per a comunicacions per a xarxes locals sense 
fils (WLAN). Es basa en els estàndards oberts 802.11a, 802.11b, 802.11g i 802.11n, establerts per la IEEE. 

 
 

3. Condicions de l’acreditació de la solvència tècnica 
Els licitadors han d’aportar i certificar degudament la següent documentació: 

a) Estar inscrita al Registre de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació 

de la Generalitat de Catalunya, segons el Reial decret 244/2010, de 5 de març, article 3. 

b) Estar en possessió d’un Sistema de Gestió Integrat en el moment de presentar l’oferta. Ha 
d’incloure obligatòriament la gestió de la qualitat, del medi ambient i de la seguretat i salut 
en el treball amb els certificats en vigència en el moment de l’oferta i expedit per una 
Entitat Certificadora reconeguda de les normatives UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO14001 
i OSHAS 18001. No s’acceptarà que estigui en tràmit. 

c) L’empresa licitant ha de disposar i lliurar còpia en vigència de la certificació ISO/IEC 
27001:2005. 

d) L’empresa licitant ha de ser fabricant o disposar de la propietat intel·lectual dels equips o 
del software a instal·lar, de com a mínim l’equivalent al 20% del valor econòmic total de la 
inversió a realitzar. 

e) Cal aportar un certificat de bona execució de dos centres hospitalaris. 
 
 
 

4. Àmbit d’actuació 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 
Ctra. de Canyet, s/n 
08916 Badalona, Barcelona 
 
Dades sobre l’hospital: 
Memòria 2013  Dades assistencials 2009-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Telefonia_m%C3%B2bil
http://ca.wikipedia.org/wiki/GSM
http://ca.wikipedia.org/wiki/3G
file://Uav-server/administració/ASSESSORIES/ACTIVES/TV%20hospital/Concurs%202016/Precursors/Annexes/Annex-2%20Dades%20hospital.pdf
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5. Descripció de l’edificació 
L’hospital consta de 3 blocs constructius configurant un únic element, disposats de la següent 
manera (per a més informació consultar els plànols a l’annex 1): 
 

 
5.1. Bloc general 
Edificació horitzontal de 4 plantes d’alçada que proporciona la base per a les dues torres que 
sorgeixen d’ell. Les plantes van des de el soterrani fins la segona planta, comptant amb una planta 
baixa. 
Hi estan allotjats els serveis comuns de l’hospital, laboratoris, radiologia, administració, direccions, 
espais de reunió, vestíbuls, urgències, entre d’altres. 
Cal tenir present que, com que l’edificació està assentada damunt d’un terreny amb pendent, 
l’accés des del carrer per la part sud-est es realitza per la planta soterrani i a la ubicada al nord-
oest s’hi accedeix des de la primera planta. 
 
5.2. Torre general 
Edificació vertical de 11 plantes d’alçada (descomptant les proporcionats pel bloc general), més  
una planta tècnica que no es contempla en la numeració dels ascensors, disposada entre les 
plantes 2a del bloc general i la 3a planta de la torre general, és a dir, 12 plantes físiques. La 
numeració va des de la planta 3a fins l’àtic (13a planta). Pel damunt de la darrera hi ha la coberta. 
 
5.3. Torre maternal 
Edificació vertical de 5 plantes d’alçada (descomptant les proporcionades pel bloc general). També 
presenta una planta tècnica que no es contempla en la numeració de l’ascensor, està disposada 
entre les plantes 2a del bloc general i 3a de la torre maternal, resultant 6 ‘plantes físiques. La 
numeració va des de la planta 3a fins la 7a. Pel damunt de la darrera hi ha la coberta.  
 
 
 

file://Uav-server/administració/ASSESSORIES/ACTIVES/TV%20hospital/Concurs%202016/Precursors/Annexes/Annex-1%20Plànols
file://Uav-server/administració/ASSESSORIES/ACTIVES/TV%20hospital/Concurs%202016/Precursors/Annexes/Annex-1%20Plànols
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5.4. Canalitzacions 
Els blocs disposen de canalitzacions verticals seguint els dos extrems de les torres. Les 
canalitzacions horitzontals cal realitzar-les pels fals sostres. Aquests presenten una alçada mitja 
de 0,5 m. Hi ha sostres registrables en passadissos i d’altres que no ho són. 
 
 

6. Relació dels serveis a proporcionar 
Tota l’arquitectura del sistema es fonamenta en la tecnologia TDT pels avantatges que presenta, 
com són: 

 Qualitat suficient 

 Fàcil implementació 

 Aprofitament del cablejat existent 
 
a) Els serveis de pagament detallats en el present document seran aplicats de forma individual, 

és a dir, cada usuari disposarà d’una unitat de servei individual segons desitgi contractar amb 
l’empresa concessionària dels serveis. Aquests podran ser contractats de forma independent o 
per ofertes. 

 
b)  S’ha d’oferir a cada usuari d’hospitalització la garantia de disposar d’una pantalla de televisió 

compartida i de telèfon individual amb línia per habitació o dos llits. 
 
c) Els serveis es proporcionen 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, tots els dies de l’any, 

contemplant les excepcions observades en l’apartat de manteniment. 
 
d) L’empresa concessionària serà totalment responsable a nivell tècnic i econòmic del 

condicionament, enginyeria, subministrament, instal·lació, posada en servei i manteniment de 
l’equipament necessari per a la prestació dels serveis requerits en aquest Plec de Condicions 
Tècniques. 

 
e) Tot l’equipament, xarxa, equips electrònics i informàtics, telèfons, monitors, televisors, 

comandaments, suports, comandaments, DSC (en el seu cas), terminals interactius de punts 
de venda desatesa, els software amb les seves llicències i les actuacions realitzades per 
l’empresa adjudicatària, és a dir, tot el sistema instal·lat i operatiu, passaran a ser propietat de 
l’HUGTiP en finalitzar el contracte. 

 
f) Totes aquelles novetats i evolucions tecnològiques que sorgeixin durant la vigència del 

contracte hauran de ser aplicades per l’empresa concessionària amb l’objectiu de no 
proporcionar un servei desfasat social o tecnològic. 

. 
g) L’empresa que guanyi la licitació estarà obligada a conservar en perfectes condicions els 

locals, instal·lacions, mobles, infraestructures i equips propietat de l’HUGTiP, quedant al seu 
compte les reparacions que siguin necessàries pel correcte funcionament i l’abonament dels 
desperfectes ocasionats: aquells danys que s’observin en finalitzar el contracte i excedeixin el 
deteriorament normal derivat d’un ús curós dels espais. 

 
h) Cas que calgui una xarxa informàtica s’haurà d’implementar per tal de donar solució tècnica a 

les necessitats plantejades. Haurà de ser dedicada i independent de la de l’hospital, 
sobradament dimensionada i correctament mantinguda. 

 
Situació transitòria 
Si fos necessari, caldrà donar una solució transitòria gratuïta amb la mateixa tecnologia per cable 
coaxial convencional fins que la totalitat del sistema per TDT estigui implementat a l’hospital. 
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A continuació s’especifiquen les necessitats que cal cobrir. 
 

6.1. Televisió 
Pretén posar a disposició dels usuaris hospitalitzats un sistema que permet l’accés a la televisió, 
radio, música, canals via satèl·lit i canals de pagament. 

6.1.1. Canals institucionals d’informació 
a) Són 2 canals reservats per a que l’hospital pugui difondre informació i continguts 

propis. Aquests seran proporcionats de forma gratuïta. 
b) Caldrà proporcionar la infraestructura tecnològica tant a capçalera com al sistema de 

gènesi i gestió de l’escaleta de reproducció associada a una base de dades 
informàtica. 

c) Llur implementació compren la formació del personal encarregat del seu ús. 
 

► Opció de millora de l’oferta(1): Es valorarà la disponibilitat d’accés directe als canals 
gratuïts des del comandament a distància. 

 
► Opció de millora de l’oferta(2): Es valorarà disposar canals addicionals gratuïts. 

 
6.1.2. Canals DVB-T que es reben a la zona 

a) Cal que l’oferta de programació sigui la mateixa que s’ofereix a l’espai radioelèctric de 
la zona, adaptant-se als canvis de sintonia que calguin en el futur amb l’objectiu de 
mantenir aquesta màxima. La sistemàtica d’adaptació caldrà aplicar-la en les 
tecnologies i formats que apareguin durant el període de concessió, sempre i quan 
l’emissió sigui definitiva i estable. 

b) En cas que apareguin conflictes en aquest àmbit, caldrà consensuar amb la DSG la 
resposta que calgui proporcionar. 

c) Com a referència orientativa, en el moment de realitzar el present document, es 
disposa dels següents canals: 

 

+  

Quadre orientatiu amb l’oferta radiolèctrica per DVB-T 
Podeu trobar més informació a:  
http://mitjansdecomunicacio.gencat.cat/web/.content/temes/televisio/tot_sobre_la_tdt/canals_tdt/docs/arxius/Barcelones.pdf 

 

http://mitjansdecomunicacio.gencat.cat/web/.content/temes/televisio/tot_sobre_la_tdt/canals_tdt/docs/arxius/Barcelones.pdf
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d) Tots aquests serveis seran remunerats per l’usuari final del servei a l’empresa 
explotadora d’acord amb les tarifes i condicions relacionades en l’apartat 16. 

e) Només quedaran de forma gratuïta sense compromís a la compra de cap servei tots 
els canals institucionals, el canal Fan 3 
(http://fundacion.atresmedia.com/actividades/asistencia/canalfan3/) a pediatria i 
aquells que informin de l’ús del sistema en qualsevol dels seus àmbits, a més dels 
aspectes recollits a l’annex 3. 

f) L’organització dels canals a la graella d’oferta televisiva de l’usuari final es realitzarà 
amb l’aprovació de la UAV, contemplant també la forma d’accés als canals 
institucionals gratuïts. 

 
► Opció de millora de l’oferta (3): Es valorarà oferir el servei d’EPG per aquells canals que 

ho disposin. 
 
► Opció de millora de l’oferta (4): Es valorarà disposar d’un sistema d’informació a tot 

l’hospital per a situacions d’emergència. El sistema ha de proporcionar un accés informàtic 
directe, amb la funció de comunicar a totes les pantalles, missatges d’emergència per 
sobreimpressió o informació forçada, mostrada en la pantalla, d’acord amb la DSG. 

 
► Opció de millora de l’oferta (5): Es valorarà la capacitat d’engegar tot els televisors de 

l’hospital per tal de fer extensiva la informació d’emergència al màxim de persones 
possibles en situació d’emergència. 

 
 

6.1.3. Canals o serveis proporcionats per DVB-S 
a) Per tal d’oferir continguts entenedors a usuaris d’origen immigrant o que simplement 

estan de pas, caldrà proporcionar els següents serveis com a quantitat mínima de 3 
canals via satèl·lit de cadascun dels següents grups: 

1) Àrab (2M, Aljazeera, BMS) 
2) Xinès mandarí 
3) Eslau (sobre tot romanès, rus i polonès) 

 
b) Les tarifes i ofertes a aplicar seran les mateixes que per a l’oferta de DVB-T, a 

excepció de quan siguin continguts orientats a servei PPV, que es regiran pel tarifari 
adient. 

 
► Opció de millora de l’oferta (6): Es valorarà positivament una oferta superior a l’aquí 

mencionada, així com oferir canals en urdú, anglès, francès, alemany i holandès. 
 

6.1.4. Canals o serveis en règim de PPV 
Per proporcionar aquest servei s’haurà d’utilitzar la tecnologia de captació que es precisi. 
Bàsicament es caracteritza per ser una activitat que es desenvolupa a sol·licitud clarament 
expressa de l’usuari amb un cost diferenciat de la TDT convencional. Les tarifes a aplicar 
es poden consultar en l’apartat 16 del present document. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file://Uav-server/administració/ASSESSORIES/ACTIVES/TV%20hospital/Concurs%202016/Precursors/Annexes/Annex-3_Relació%20de%20punts%20de%20senyals_151028.pdf
file://Uav-server/administració/ASSESSORIES/ACTIVES/TV%20hospital/Concurs%202016/Precursors/Annexes/Annex-3_Relació%20de%20punts%20de%20senyals_151028.pdf
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6.1.5. Adequacions de l’equipament a l’espai 
En alguns espais recollits a l’Annex 3, requereixen de practicar una instal·lació singular per 
tal de respectar les necessitats assistencials per no interferir amb el so emès per la 
televisió amb les alarmes que emeten els diferents dispositius sanitaris per tal d’advertir 
d’alguna circumstància que requereixi de la supervisió de personal assistencial. A més 
també es realitza per no afegir més soroll a les estances dels usuaris amb l’ús dels 
televisors. Aquesta intervenció consisteix en instal·lar un sistema que anul·li l’altaveu del 
televisor i porti el senyal d’àudio per cable dins d’una canal fins a la capçalera 
d’il·luminació del llit del malalt. Un  cop allà es disposaran un connector estàndard minijack 
3,5 mm. estèreo per auriculars, per a que puguin escoltar el senyal de la televisió. Una 
altra pretensió d’aquest sistema és evitar molèsties per soroll al company d’habitació i 
interferir amb les alarmes dels equips assistencials. 
 

6.1.6. Altres requeriments tecnològics que l’evolució del sistema exigeixin en el futur 
a) Queda oberta la possibilitat de millora en l’oferta de serveis amb noves tecnologies 

que puguin sorgir més endavant. 
b) A aquest efecte caldrà disposar de l’aprovació per escrit del Comitè de Direcció de 

l’hospital. Aquest extrem no implica una pròrroga de serveis, modificació o alteració del 
present document, ni compensació de cap altra mena. 

 
 
6.2. Telefonia 

 
6.2.1. A les habitacions dels usuaris, per cadascun dels llits 

a) Cal proporcionar servei telefònic de pagament als usuaris segons les tarifes 
proposades per l’empresa concursant. 

b) El model de la centraleta telefònica actual és Alcatel A4760. El manteniment d’aquest 
sempre anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària, segons figura en l’annex 5. 

c) Les plaques del servidor de telefonia, propietat de l’hospital, en l’actualitat 
comparteixen l’espai en el rack amb les de   cobertura interna de l’hospital.  

d) La tecnologia a utilitzar quedarà a elecció de l’empresa adjudicatària, sempre i quan es 
proporcioni un servei de qualitat i no es contravinguin acords de l’hospital amb tercers 
(Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació -CTTI). 

e) El servei d’igual manera que els anteriors és de caire individual. 
f) S’haurà de proporcionar un número de telèfon gratuït d’atenció a les incidències que 

presenti qualsevol dels serveis proporcionats per l’empresa concessionària. 
g) La informació per a la correcte utilització del servei es proporcionarà de forma gratuïta, 

entre d’altres possibles per la seva pantalla de televisió.  
h) El sistema d’atenció a l’usuari, haurà de contemplar l’opció d’escollir en quin idioma vol 

ser atès en tot procés, entre els que estaran i en aquest ordre: el català, castellà, 
anglès, francès, àrab, xinès mandarí i romanès. 

i) Cas que el sistema implementat necessiti alimentació elèctrica a les habitacions 
d’hospitalització, caldrà afegir tantes preses com siguin necessàries a la capçalera, 
mantenint les mateixes característiques estètiques que les existents. 

j) No tindran càrrec les trucades internes a l’hospital, i es podran realitzar malgrat no 
estigui habilitat el compte telefònic. Aquest punt es pot modificar si aquesta operació 
comporta una despesa manifesta a l’empresa concessionària amb altres empreses. 

 
► Opció de millora de l’oferta (7): Es valorarà la capacitat de gestió digital del sistema, 

alhora de tots aquells serveis amb valor afegit que proporcionen aquests tipus 
d’equipament. 

 
► Opció de millora de l’oferta (8): També es valorarà l’accés al servei per un únic número 

telefònic d’accés des de l’exterior de l’hospital amb enrutament del servei mitjançant un 
sistema digital. 

file://Uav-server/administració/ASSESSORIES/ACTIVES/TV%20hospital/Concurs%202016/Precursors/Annexes/Annex-3_Relació%20de%20punts%20de%20senyals_151028.pdf
file://Uav-server/administració/ASSESSORIES/ACTIVES/TV%20hospital/Concurs%202016/Precursors/Annexes/Annex-3_Relació%20de%20punts%20de%20senyals_151028.pdf
file://Uav-server/administració/ASSESSORIES/ACTIVES/TV%20hospital/Concurs%202016/Precursors/Annexes/Annex-5_Condicions%20centraleta_151029.pdf
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► Opció de millora de l’oferta (9): Valoració del manteniment de la centraleta telefònica 
actual Alcatel A4760. 

 
 
6.3. Wi-Fi 
 

Es valorarà la Instal·lació d’un sistema Wi-Fi, tal i com es recull a l’annex 4 i es valora a 
l’apartat 1.5 de l’annex 6. 

 
 
6.4. Canals institucionals d’informació 

6.4.1. Canals institucionals d’informació  
a) Compta amb tota la infraestructura necessària per funcionar: pantalles professionals, 

suports, cablejat, software i la implementació pel seu correcte funcionament, 
l’equipament electrònic i informàtic que calgui. 

b) La seva gestió es portarà a terme des de la DSG. 
c) El nombre total de canals és de 2. 
d) El servei sempre és amb caràcter gratuït. 
e) Els continguts específics dels canals de l’hospital seran realitzats per aquest darrer, 

malgrat romandran i es gestionaran des de l’equipament informàtic que instal·larà i 
sufragarà l’empresa concessionària. 

f) El sistema ha de fer possible que els continguts provinguin d’una web externa. 
g) Es portarà a terme la formació pertinent per a l’ús del sistema. 
h) Cal proporcionar el senyal, així com els recursos tècnics i equipaments adients per la 

gestió, monitorització i control d’aquests canals a la UAV. 
 

► Opció de millora de l’oferta (10): Es valorarà positivament aquelles millores tècniques i 
d’equipaments per a la gestió d’aquests canals informatius gratuïts. 

 
 
6.5. Quioscs de venda automatitzada de serveis 

6.5.1. Sistema de recaptació 
a) Aquest són els equips per a accedir a la contractació i gestió dels serveis que prestarà 

l’empresa concessionària. 
b) S’utilitzaran sistemes de quiosc intel·ligents, connectats a xarxa, equipats amb un  

sistema de prepagament amb tarja dotada amb d’un sistema electrònic d’identificació. 
c) L’emplaçament d’aquests equips haurà de ser degudament comunicat als usuaris i 

pactat amb la UAV, d’acord amb la direcció de Serveis Generals i el Comitè de 
Direcció de l’hospital. 

 
► Opció de millora de l’oferta (11): Es valorarà que aquestes targes siguin 
biodegradables. 
 
► Opció de millora de l’oferta (12): Es valorarà la possibilitat de que les targetes 
disposin d’un sistema amb xip per al control del consum del saldo abonat. 

 
► Opció de millora de l’oferta (13): Es valorarà la possibilitat de disposar de sistema de 
cobrament per RF (Contactless). 

 
► Opció de millora de l’oferta (14): Es valorarà la opció del pagament mitjançant 
operativa via telèfon mòbil. 
 

 
 
 

file://Uav-server/administració/ASSESSORIES/ACTIVES/TV%20hospital/Concurs%202016/Precursors/Annexes/Annex-4_WiFi.pdf
file://Uav-server/administració/ASSESSORIES/ACTIVES/TV%20hospital/Concurs%202016/Precursors/Annexes/Annex%206_Criteris%20valoració%20tècnica.pdf
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6.5.2. Formes de pagament contemplades 
a) Metàl·lic en monedes o paper. 
b) Targes electròniques de dèbit/crèdit habituals (VISA, MasterCard, Maestro, etc.). 

 
6.5.3. Funcions 

a) Contractació de serveis 
b) Devolució del canvi 
c) Lliurament de la tarja de prepagament 
d) Comprovació del saldo 
e) Recuperació del saldo no consumit 

 
6.5.4. Emplaçament 

a) A l’edifici general a les plantes: 3,5,7,9,11,13 
b) A l’edifici maternal a les plantes: 5 i 7 
c) A la resta de plantes 4,6,8,10,12 de la torre general i a la planta 6 de la  torre maternal 

s’haurà de preveure la instal·lació de la infraestructura necesaria  (punt de xarxa i punt 
d’electricitat) per poder col·locar en un futur un quiosc de venda. 

 
► Opció de millora de l’oferta (15): Es valorarà la possibilitat de disposar un quiosc de venda 

automatitzada de serveis a més plantes assistencials. 
 
► Opció de millora de l’oferta (16): Es valorarà la disposició d’un quiosc de venda automatitzada 

de serveis als vestíbuls de l’hospital. 
 
► Opció de millora de l’oferta (17): Es valorarà la possibilitat de disposar de dues màquines 

expenedores de venda d’auriculars a la segona planta o qualsevol altra millora en aquest sentit. 
 

6.5.5. Estètica de l’equip 
La seva estètica serà aprovada per la unitat d’Hoteleria. 

 
 
 

7. Distribució dels serveis segons el seu règim 
 
 
7.1. Serveis en règim d’explotació 

TDT 

Canals DVB-T que es recepcionen a la zona en obert (sense codificació limitant) 
Canals o serveis en règim de PPV, sigui pel mitjà de recepció que calgui 
Canals o serveis proporcionats per DVB-S 

Telefonia 
Wi-Fi 

 
 

7.2. Serveis gratuïts 
TDT 

Canal informatiu de l’ús dels serveis per part de l’empresa que presta el servei 
Canals institucionals d’informació 
Sistema d’informació general per a situacions d’emergència (cas que sigui funcional) 

Telefonia 

Serveis d’informació proporcionats pel sistema 
Servei d’atenció al client 
Trucades internes de l’hospital 
Recepció de trucades 
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7.3. Serveis en règim de manteniment 
a) La totalitat dels sistemes, equips i serveis tractats en el present document. 
b) L’import d’aquest va a càrrec de l’empresa concessionària. 

 
 

 

8. Característiques d’accés al sistema 

 
 

8.1. Per part de l’HUGTiP a l’empresa concessionària 
8.1.1. Físic 

a) Es facilitarà l’accés a les zones on romanguin els equips, tals com el terrat i on s’allotgi 
el sistema informàtic. 

b) Espais per allotjar equips informàtics (possiblement al fals sostre d’un passadís). 
c) Habitacle per a magatzem dels equips de reposició. 
d) També es proporcionarà pas a aquelles zones que calguin per a la instal·lació dels 

sistemes. 
e) Coordinació amb el personal assistencial de cara a facilitar els espais de treball. Caldrà 

respectar aquells procediments específics d’accés i treball de cada servei. 
f) Energia elèctrica per alimentar els equips. 

 
8.1.2. Informàtic 

Passos estructurals pel pas del cablejat per l’accés a les plantes. 
 
 

8.2. Per part de l’empresa concessionària a l’HUGTiP 
 
8.2.1. Físic 

L’hospital sempre haurà de disposar d’un joc de claus dels espais que estiguin tancats per 
motius de seguretat. 

 
8.2.2. Informàtic 

a) Es proporcionarà la informació requerida per la UAV a instàncies de qualsevol direcció 
de l’hospital, entre la qual ha d’haver-hi: 
1) Inversions realitzades. 
2) Consums realitzats pels usuaris. 
3) Tota aquella informació necessària per a calibrar la qualitat de servei 

proporcionada pel sistema. 
b) Aquestes dades seran proporcionades mensualment a la direcció economicofinancera 

de l’hospital, que les lliurarà a les direccions respectives. 
c) Es proporcionarà accés als àmbits de gestió del sistema que fan referència a serveis 

de l’hospital, tal com podria ser el sistema avisos d’emergència. 
d) També es proporcionarà la formació necessària al personal de l’hospital per a la gestió 

del seu àmbit del sistema. 
e) Tota informació sensible per a l’empresa concessionària serà degudament tractada 

com a confidencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 

 

Plec d’especificacions per a la contractació de la instal·lació, 

gestió i explotació dels serveis de televisió i telefonia per als 

usuaris de l’hospital 
 

Concurs CSE/AH03/4201/16/PA 
 

9. Lingüística del sistema 

a) L’atenció del sistema a l’usuari per a qualsevol servei, haurà de contemplar l’opció d’escollir 
en quin idioma vol ser atès, entre elles i en aquest ordre: el català, castellà, anglès, francès, 
àrab, xinès mandarí i romanès. 

 
b) Seguint la normativa vigent (Llei 1/1998 de 7 de gener, de política lingüística), el català serà 

la primera llengua de comunicació que apareixerà per defecte. 
 

 
 

10. Característiques del manteniment 
a) Malgrat l’hospital és el titular de l’edifici, l’empresa concessionària és la encarregada de 

portar a terme el manteniment de tots els equips necessaris pel projecte, mitjançant la 
mateixa concessió. 

 
b) L’hospital declina tota responsabilitat en cas de pèrdua, robatori, vandalisme o danys 

generats per un accident (incendi, inundació, causes meteorològiques, etc.), d’equips o 
bens dels sistemes, corresponent a l’empresa concessionària respecte de la compensació, 
reposició o reparació dels mateixos. 
 

c) L’adjudicatari disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil que respongui davant 
qualsevol dany produït a tercers. 
 

d) Serà responsabilitat de l’adjudicatari la contractació i la despesa generada pels 
equipaments, contractes i serveis necessaris per al desenvolupament dels serveis. 

 
e) Queda inclòs el manteniment dels equipaments contemplats en el present plec (comprès 

el punt 6.2.1b). 
 
 
10.1. Tasques 

Contempla: 
a) Manteniment tècnic (tant l’apartat del maquinari com de programari) 
b) Orientar els usuaris en l’ús del sistema 
c) Solució dels dubtes dels usuaris “in situ” 
d) Substitució / reparació dels equipaments avariats o malmesos 
e) Neteja dels equips, cables visibles i suports en zones comuns 
f) Reparació dels ancoratges dels comandaments (cas d’utilitzar-ho) 
g) Canvi de les bateries dels comandaments a distància o qualsevol altra necessària 

per prestar el servei 
 
 
10.2. Àmbit d’aplicació 

a) Els equips a mantenir són tots els que es necessiten per a portar a terme les tasques 
encomanades en el punt 6, així com tots aquells televisors que estiguin a habitacions dels 
malalts i que no han estat adquirits per la concessió a la que es refereix el present 
document. 

b) Només queden exempts els televisors que existien amb anterioritat al contracte 
(consignats al Cens d’Equips com a: “Punt d’antena de gentilesa amb TDT o DSC”). 

c) La excepció al punt “b” són els televisors de les consultes externes de pediatria i el que hi 
ha a la sala d’espera d’urgències de pediatria, com qualsevol altre que s’aprofiti de l’àmbit 
assistencial. 
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10.3. Període d’aplicació 
Durant tot el temps de vigència del contracte. 

 
 

10.4. Emplaçaments 
a) L’àmbit d’actuació serà a les habitacions dels usuaris, segons el protocol que calgui per 

cadascuna de les respectives localitzacions. 
b) La DSG i que aquesta delegui, serà l’encarregada de validar els protocols d’actuació. 
c) Es lliurarà prèviament a començar la l’explotació, el protocol dels procediments i el 

cronograma a la DSG. 
d) La freqüència es podrà veure alterada per situacions tals com obres, reparacions o d’altres 

imprevists per necessitats de l’hospital. 
 
 
10.5. Horaris i temps de resposta 

a) El servei de manteniment presencial es prestarà de dilluns a divendres, que no siguin 
festius a Badalona, durant 7h. a conveniència de l’hospital. 

b) El servei telefònic d’atenció a l’usuari serà de 8 a 20h, com a mínim, de dilluns a divendres. 
c) Els protocols de neteja dels equips emplaçats en zones comuns seran lliurats en començar 

la concessió. 
d) Es solucionaran els problemes que presenti l’usuari en els terminis i condicions 

expressades a l’apartat “19 Penalitzacions” (pàgina 22). 
e) El manteniment tècnic es realitzarà en l’horari que no causi destorbs als usuaris. 

 
► Opció de millora de l’oferta (18): L’augment d’horari d’atenció presencial pot ser valorat com a 

millora en proporció al que es superi de l’apartat “a”. 
 
► Opció de millora de l’oferta (19): L’augment d’horari d’atenció telefònica pot ser valorat com a 

millora en proporció al que es superi de l’apartat “b”. 
 
► Opció de millora de l’oferta (20): Es valorarà que es proporcioni un servei d’assessoria i 

resolució de dubtes dels usuaris respecte el funcionament dels equips. 
 
 

10.6. Perfil del personal de manteniment 
a) El personal mínim d’atenció a l’usuari i manteniment serà d’una persona. 
b) Aquesta haurà de respectar el protocols d’accés als respectius espais d’hospitalització. 
c) El personal de l’empresa explotadora del servei sempre mantindrà el respecte als usuaris 

de l’hospital, tot contemplant la filosofia i valors d’aquest i respectant els seus drets. 
d) L’hospital es reserva la prerrogativa de rebutjar un treballador de l’empresa concessionària, 

a conseqüència d’actituds que no s’avinguin al punt abans exposat, així com per queixes 
adequadament contrastades dels usuaris o del personal de l’hospital. Donat el cas, es 
posarà en coneixement a l’empresa concessionària mitjançant un correu electrònic emès 
des de la DSG de l’hospital. 

e) Quan un treballador ha estat rebutjat per l’hospital, l’empresa concessionària ho aplicarà 
d’immediat retirant-lo del servei a l’hospital, substituint-lo per un altre. 

 
 
10.7. Equipament de reserva 

L’equipament mínim que s’ha de disposar a l’hospital per atendre el manteniment quotidià ha 
de contemplar els elements i equipaments suficients. 

 
 
 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/11582/Escritorio/TV%20hospital/Concurs/Complements/HGT-GCI-04_100401_A2_Cartell%20Missió-Visió-Valors.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/11582/Escritorio/TV%20hospital/Concurs/Complements/drets_deures.pdf
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11. Característiques tècniques de l’equipament 
a) Cal tenir present que tot el cablejat que va a la vista, ha d’anar dins de canals de PVC, 

sempre mantenint el recorregut més estètic i curt. 
 

b) Tant els equips com els suports a les zones assistencials han de mantenir l’estètica de 
l’espai on van destinats. 

 
 
11.1.    Alimentació dels equipaments electrònics 

a) El fluid elèctric serà proporcionat per l’hospital. 
 
b) L’hospital es compromet a avisar l’empresa explotadora cas que calgui interrompre el 

subministrament per tasques de manteniment de la xarxa de baixa tensió. 
 
► Opció de millora de l’oferta (21): Es valorarà disposar de SAI adequadament dimensionat 
amb una autonomia de 30’, per a aquells equips més sensibles. 
 
Tots els equips informàtics (servidors, switchers, splitters i demés per difondre el senyal), han 
d’anar protegits i alimentats per un SAI on-line adequadament dimensionat, garantint una 
autonomia mínima de 30’. Queden eximits els DSC i els TV. 
 
 
11.2. Quiosc automatitzat de cobrament 
Equipat amb: 

a) Sistema informàtic comunicat per IP amb servidor central de l’empresa 
b) Pantalla de 15” com a mínim 
c) Equip moneder per al cobrament amb efectiu. 
d) Sistema de cobrament telemàtic per a targes de crèdit. 
e) Arquitectura i disseny antivandàlic 
f) Sistema moneder adequadament protegit 
g) Accés frontal per a totes les operacions 
h) Operatives senzilles i entenedores 
i) Sistema per lliurar les targes de dèbit 

 
 
11.3. TDT 

Tota la instal·lació ha de complir amb els requisits tècnics i d’altres condicions exposades en 
l’Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig, per la que es desenvolupa el Reglament regulador de 
les infraestructures comuns de telecomunicacions per l’accés als serveis de telecomunicació a 
al interior dels edificis i l’activitat d’instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicacions, 
aprovat pel Reial Decret 401/2003, de 4 d’abril. 

 
 
11.4. Serveis 
Per a la gestió de tots els serveis calen cobrir diverses necessitats. 
 

11.4.1. Accés a Internet 
a) Ha de ser independent de l’hospital 
b) Ha de disposar d’una xarxa independent 
c) Cal coordinar la seva implementació amb la DSG 

 
11.4.2. Xarxa informàtica pròpia 

Ha de cobrir les necessitats plantejades en el present document. 
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11.4.3. Equipament pels canals de televisió propis de l’hospital 
Cal que disposi de control remot i gestió per escaleta via web permetent la 
programació mensual, disposant dels suports d’emmagatzematge adients, així 
com tots els elements per proporcionar un servei correcte. 

 
11.4.4. PPV 

Ha de disposar dels components adients per proporcionar un servei correcte i 
actualitzat del sistema. 

 
 
11.5. Capçalera 

a) Sintonització dels senyals de radiofreqüència de la zona per DVB-T segons el que consta 
a l’apartat 4.3 

b) Sintonització dels senyals per via DVB-S esmentats a l’apartat 4.5, amb mescla dels 
senyals amb la DVB-T 

c) Inclusió dels dos canals de l’hospital 
d) Proporcionar servei de PPV per la tecnologia que es cregui més adient 

 
 
11.6. Característiques del sistema del sistema de visualització a les habitacions 

d’hospitalització 
 

11.6.1. Característiques del monitor/televisor per les habitacions d’hospitalització 
S’instal·larà una unitat per cada habitació 

a) Equip amb tecnologia LED 
b) Pantalla mínima de 28” 
c) Aspecte 16:9 
d) Resolució de 1366 x 768 o superior 
e) Brillo d’uns 500 cd/m

2 
o millor 

f) Refresc mínim de 100Hz 
g) Temps de resposta recomanat igual o menor de 5,2 ms. 
h) Angle de visió millor que 150º/150º 
i) Disposar de mode hoteleria 
j) Disposar de connector per configuració ràpida de l’equip 
k) Consum en funcionament <75 W. 
l) Eficiència energètica igual o millor classe A 
m) Consum  en mode d’espera < 0,55 W. 

 
► Opció de millora de l’oferta (22): Es valorarà la possibilitat que les superfícies del 

televisor/monitor i el comandament siguin de material antibacterià mitjançant certificat adient 
vigent. 

 
► Opció de millora de l’oferta (23): Es valorarà la possibilitat d’oferir una mida de pantalla 

superior a les 28”, sense superar els 56 cm d’alt del total de la pantalla. 
 

11.6.2. Característiques del sistema de subjecció de les pantalles d’hospitalització a la 
paret 

a) Han de proporcionar allotjament al DSC cas que ho necessiti 
b) Ha de disposar d’un sistema antirobatori pel DSC i el televisor 
c) Ha de disposar d’inclinació frontal per millorar la visualització 

 
► Opció de millora de l’oferta (24): Es valorarà la possibilitat que el suport ofereixi limitació a 

l’accés al televisor per dissuadir manipulacions no autoritzades. 
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11.6.3. Característiques del sistema de subjecció de les pantalles d’hospitalització al 
sostre 

a) Han de proporcionar allotjament al DSC cas que ho necessiti 
b) Ha de disposar d’un sistema antirobatori pel DSC i el televisor 
c) El cablejat de la pantalla ha de passar per l’interior del tub de l’ancoratge de sostre 
d) Ha d’oferir inclinació frontal per millorar la visualització quan l’usuari està enllitat 

 
► Opció de millora de l’oferta (25): Es valorarà la possibilitat que ofereixi la màxima integració i 

ocultació del connexionat, oferint superfícies llises i contínues fàcils de netejar. 
 
 
11.7. Característiques del sistema d’àudio a les habitacions que ho requereixin 
Segons figura en l’annex 3, cal tenir present els presents requisits: 

a) El connector minijack de 3,5 mm. estèreo ha d’estar accessible a l’usuari enllitat i de la 
cadira de l’acompanyant. 

 
 
11.8. Característiques dels punts de senyal de televisió de gentilesa 
Han de rebre tots els canals de l’espectre radioelèctric de la zona. 
 
► Opció de millora de l’oferta (26): Es valorarà la possibilitat d’oferir missatges d’emergència als 

punts de gentilesa. 
 
 
11.9. Telefonia 

a) El servei de telefonia sempre serà de pagament, excepte les situacions esmentades en el 
punt 7.2 

 
b) No es condiciona la tecnologia utilitzada mentre es proporcioni un servei individualitzat als 

usuaris, tot seguint les recomanacions idiomàtiques i de format de gestió de la trucada, tal 
i com s’exposa en els gràfics següents 

 

file://Uav-server/administració/ASSESSORIES/ACTIVES/TV%20hospital/Concurs%202016/Precursors/Annexes/Annex-3_Relació%20de%20punts%20de%20senyals_151028.pdf
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12. Amidaments i plànols 
a) Els plànols en format dwg es poden consultar a l’annex 1. 
b) El nombre de punts de senyal TDT és superior al de pantalles que cal instal·lar, degut a 

que ja es disposen prèviament. Aquests es poden consultar a l’annex 3. 
 
 
 

13. Termini d’execució de la instal·lació 
a) Un cop signat el contracte entre l’hospital i l’adjudicatari, es lliurarà a la DSG en un termini 

no superior a 15 dies hàbils el projecte definitiu amb tots els plànols, descripcions i 
enginyeries que calguin a tal efecte. 

b) A partir d’aquest moment es disposa de 60 dies naturals per a l’execució del contracte en 
la seva totalitat.  

c) Un cop acabat, es procedirà a lliurar tota la documentació tècnica executada a la DSG, 
amb les certificacions i legalitzacions oportunes, procedint-se aleshores a la signatura de 
la recepció de les instal·lacions i començament del període d’explotació del sistema. 

 
 
 

14. Durada del contracte 

a) La durada és de 7 anys, a comptar a partir de la signatura de la recepció de les 
instal·lacions. 

b) En cas de necessitat, el contracte es podrà prorrogar per un període de 12 mesos 
naturals. 

 
 
 

15. Cànon mínim de la concessió 
a) El cànon mínim  de sortida és de 0,2813€ per televisió i dia que, amb un número 

d’habitacions fixes de 285, resulta un import anual de 29.262,23€. El número de 285 
habitacions es considerarà fixe durant tota la vigència del contracte. És a dir, no es 
contemplarà la revisió del cànon en funció de les habitacions/televisions operatives i/o en 
funcionament. 

b) El cànon d’explotació s’ingressarà mensualment al compte que designarà a l’efecte 
l’hospital. 

c) Es començarà a ingressar aquest cànon d’explotació a partir del moment de la signatura 
de la recepció de les instal·lacions, que és el moment a partir del qual comencen a 
comptabilitzar-se els set anys de durada del contracte. 

d) El cànon d’explotació es començarà a abonar a partir del dia 1 del mes següent a la 
signatura de la recepció de les instal·lacions, en la proporció del mes transcorregut. 

e) La resta de mensualitats s’abonaran per mes natural el dia 1 de cada mes. 
f) Cas de portar-se a terme una pròrroga del present contracte, el cànon s’incrementarà amb 

el valor de l’amortització anual del pla de negoci presentat a efectes del present concurs. 
g) No es contempla la revisió del cànon en la durada del contracte. 

 
► Opció de millora de l’oferta (27): A l’Annex 6 s’estableixen els criteris d’adjudicació i les 

fórmules per calcular les puntuacions que s’atorgarà a cada oferta per aquest concepte (apartat 
1.1 dels criteris). 

 
 
 
 
 
 

file://Uav-server/administració/ASSESSORIES/ACTIVES/TV%20hospital/Concurs%202016/Precursors/Annexes/Annex-1%20Plànols
file://Uav-server/administració/ASSESSORIES/ACTIVES/TV%20hospital/Concurs%202016/Precursors/Annexes/Annex-3_Relació%20de%20punts%20de%20senyals_151028.pdf
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16. Tarifació dels serveis 

 
A. Les tarifes detallades han d’estar exposades en un lloc perfectament visible per a 

l’usuari. 
B. Es podrà començar a aplicar el tarifari als serveis prestats a partir de les 00 hores 

del dia següent a la signatura de la recepció de les instal·lacions. 
 
Preus màxims 

a) Servei de televisió amb senyal DVB-T i DVB-S: 1€ per hora. 
b) Servei de televisió amb senyal DVB-T i DVB-S per 1 dia: 4€*. 
c) Servei de televisió amb senyal DVB-T i DVB-S per 3 dies: 9€*. 
d) Servei de televisió amb senyal de PPV: S’acordarà amb la DSG. 
e) Servei de televisió amb continguts de l’hospital: són gratuïts. 
f) Servei de Wi-Fi: 1 hora 1€. 
g) Servei de Wi-Fi: 1 dia 4€*. 
h) Servei de Wi-Fi: 3 dies 9€*. 
i) Servei de telefonia interurbana: S’acordarà amb la DSG. 
j) Servei de telefonia estatal: S’acordarà amb la DSG. 
k) Servei de telefonia internacional: S’acordarà amb la DSG. 

 

 El terme dia correspon a 24 h. transcorregudes des de la contractació del servei. 
 
 

1) Es poden realitzar totes aquelles ofertes combinatòries dels diferents serveis, però no pot 
sobrepassar el sumatori del cost dels serveis de forma independent. 

2) Tos els imports referits en el present document ja disposen l’IVA pertinent aplicat. 
3) Les tarifes a aplicar no seran revisables en la duració del contracte. 
4) La compra dels serveis es realitzarà mitjançant targes amb xip informàtic, sense cost 

addicional. 
5) L’import de les targes precarregades serà de 5, 10 i 20€. 
6) Excepcions: les estipulades en el punt següent. 

 
► Opció de millora de l’oferta (28): A l’Annex 6 s’estableixen els criteris d’adjudicació i les 

fórmules per calcular les puntuacions que s’atorgarà a cada oferta per aquest concepte (apartat 
1.2 dels criteris). 

 
 
 

17. Excepcions retributives 
A banda dels serveis, emplaçaments i equips ja esmentats que disposen de caràcter gratuït, les 
següents circumstàncies tampoc tindran càrrec i disposaran de descomptes especials amb altres 
serveis. 
 

a) La DSG disposarà de 5 targes de consum gratuït de TV (i Wi-Fi en el seu cas). 
b) Quan el servei de televisió s’està prestant històricament a un servei, es manté la 

circumstància de servei gratuït. Aquestes situacions són recollides en l’annex 3. 
c) Cas que l’usuari no hagi pogut utilitzar un o varis serveis contractats degut a tasques de 

manteniment o avaria, aquest marge de temps ha de ser computat com a no consumit i 
reintegrat al seu compte. 

d) Període d’instal·lació del sistema. 
 
 
 
 

file://Uav-server/administració/ASSESSORIES/ACTIVES/TV%20hospital/Concurs%202016/Precursors/Annexes/Annex-3_Relació%20de%20punts%20de%20senyals_151028.pdf
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18. Restriccions als serveis i oferta de l’empresa concessionària 
a) L’hospital no assumeix cap responsabilitat subsidiària entre temes derivats del desacord 

entre l’usuari i l’empresa concessionària. 
 
 

19. Penalitzacions 
S’aplicarà penalització econòmica a satisfer a favor de l’hospital en els següents casos i quanties: 
 
19.1 Conceptes genèrics 

19.1.1  Un dèficit tècnic que faci impossible fer un us correcte dels serveis contractats o 
gaudir-ne dels gratuïts, constitueix una incidència. 

19.1.2  Les incidències podran ser notificades a la empresa explotadora dels servei tant per 
via telefònica per part del mateix usuari o client, o per part del personal de l’hospital i 
per correu electrònic. 

19.1.3 Quan la incidència no ha estat solucionada en el marge de temps estipulat, es 
constituirà la falta, tipificada segons la seva gravetat d’afectació al servei. 

19.1.4 Cada falta serà degudament informada a la empresa concessionària per correu 
electrònic per part de la DSG, sense necessitat d’intimació.  

19.1.5  El període acumulatiu de les faltes és d’un any natural a comptar des de la darrera 
falta, prenent en tot cas com a referència la data del dia en que es va cometre 
aquesta. 

19.1.6  Les faltes queden prescrites un cop transcorregut un any natural des de la darrera, 
sempre i quan no aparegui cap de nova en aquest interval. En aquest cas, 
l’acumulació de la primera falta pot perllongar-se fins a dos anys. 

19.1.7  En cas de penalització econòmica, aquesta mai podrà ser repercutida al tarifari 
aplicat als clients ni en el detriment de la qualitat dels serveis prestats. 

19.1.8  No serà considerada com a falta aquella que sigui motivada per causa major o ordre 
administrativa de l’hospital.  

 
19.2 Falta lleu 

19.2.1  Cas que es desatengui el manteniment/reposició d’algun punt del sistema que afecti 
a menys de la meitat d’una planta, o també per la presència de reclamació 
justificada i adduïble a un mal manteniment, retràs en la resposta al manteniment 
correctiu. 

19.2.2  Quan aquesta incidència superi les 20 h. del dia laborable següent de la notificació 
d’aquesta, representarà una falta lleu. 

19.2.3  La reiteració de la mateixa falta lleu, comunicada per correu electrònic a l’empresa 
explotadora del servei, pot constituir-se en una nova falta en superar la mateixa 
incidència les 12 h. des de la comunicació prèvia per escrit de l’hospital. 

19.2.4  Tres faltes lleus comportaran una de greu. 
 
19.3 Falta greu 

19.3.1 Contempla aquella incidència que afecta la part troncal d’un dels serveis 
proporcionats, o que afecti més de la meitat d’una planta. 

19.3.2  Quan aquesta incidència superi les 20 h. del dia següent -no important que sigui 
dissabte, diumenge o festiu- representarà una falta greu. 

19.3.3  La reiteració de la mateixa falta greu, comunicada per correu electrònic a l’empresa 
explotadora del servei, pot constituir-se en una nova falta greu en superar la mateixa 
incidència les 12 h. des de la comunicació prèvia per escrit de l’hospital. 

19.3.4  Cada falta greu es penalitzarà amb una sanció equivalent a l’1% del import del 
cànon que resta per abonar de la totalitat del contracte. La sanció s’haurà d’abonar 
al mes següent d’haver-se produït la falta greu, amb l’ingrés del cànon 
corresponent. 

19.3.5  A la tercera falta greu constituïda, es procedirà a la rescissió del contracte sense 
compensació de cap mena a l’empresa explotadora del servei. 
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19.4 Al·legacions 
19.4.1  L’empresa explotadora dels serveis disposarà de 2 dies hàbils per respondre a la 

notificació de falta per part de l’hospital, disposant de l’opció de presentar un escrit 
de descàrrega, pels motius que vulgui adduir en la seva defensa. 

19.4.2  L’hospital tindrà present l’al·legació i si la considera procedent pot deixar-la com a un 
incident o procedir amb la notificació de falta constituïda. 

 
19.5 Constitució de falta 

19.5.1  La data de la falta es comptabilitzarà a tots els efectes amb la que figuri com a 
comissió de la mateixa. 

19.5.2  La penalització serà considerada com a constituïda un cop enviada la notificació per 
part de l’hospital, per correu electrònic, a l’empresa explotadora del servei. 

19.5.3  La penalització de la falta serà aplicada a partir del proper abonament del cànon 
d’explotació que es practiqui i fins al final del període contractat. 

 
 
 

20. Requisits d’informació 
a) Es proporcionarà a la DSG la informació sol·licitada a efectes del control de qualitat dels 

serveis proporcionats, o s’habilitarà la fórmula d’extracció d’aquesta. 
 

b) L’adjudicatari disposarà d’un llibre de reclamacions a disposició del usuari segons la 
normativa vigent al respecte. La DSG haurà de ser notificada en un termini màxim de 5 
dies, conjuntament amb un informe detallat de la causa de la mateixa i una proposta de 
resposta al reclamant. 

 
c) Caldrà l’estudi econòmic-financer que inclogui inversió, despeses d’explotació, ingressos, 

despesa financera i rendibilitat. L’oferta econòmica haurà de complir com a mínim els 
següents punts: 

 
► Opció de millora de l’oferta (29):  

a) Pla de negoci de l’explotació amb detall d’inversions, compte de resultats 
previst amb detall d’ingressos i despeses previst per tipus de despesa directes 
i indirectes, així com pels tipus d’ingressos. 

b) Previsió del temps mig d’ús de les habitacions que s’ha utilitzat per calcular la 
previsió d’ingressos econòmics. 

c) Mensualment es reportarà a la DEF informació actualitzada de les 
recaptacions realitzades, per tipus de tarifa i servei, així com l’evolució del pla 
de negoci anualment. 

 
 
► Opció de millora de l’oferta (30): Es valorarà proporcionar a la DSG els terminis parcials i 

posta en serveis justificats amb programació detallada així com la periodificació de la renovació 
tecnològica. 

 
► Opció de millora de l’oferta (31): Es valorarà el grau de definició dels treballs i els medis 

empleats. 
 
► Opció de millora de l’oferta (32): Es valoraran les mesures de seguretat i salut, proteccions 

nosocomials i protecció ambiental aplicades. 
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21. Legislació 
b) Ordre ITC/1077/2006, de 6 d'abril, per la qual s'estableix el procediment a seguir en les 

instal·lacions col·lectives de recepció de televisió en el procés de l'adequació per a la 
recepció de la televisió digital terrestre i per la qual es modifiquen determinats aspectes 
administratius i tècnics de les infraestructures comunes de telecomunicació a l'interior dels 
edificis. Segons l’article 2 punt C del BOE número 88 (14311), de dijous 13 d’abril de 2006, 
obliga a la realització d’un projecte tècnic. 

 
c) Nota relativa al visat de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT (octubre de 2003). 

Mostra especial rellevància el DOGC núm. 3626 – 30/04/2002, Decret 122/2002 de 16 
d’abril, pel que es despleguen alguns aspectes dels Reglament del registre d’instal·ladors 
de telecomunicacions de Catalunya, se’n modifiquen alguns preceptes i es fixen models 
de documents. 

 
d) Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador 

de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de 
telecomunicació en l'interior dels edificis i l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de 
telecomunicacions, aprovat pel Reial Decret 401/2003, de 4 d'abril (BOE 126 de 
27/05/2003). 

 
e) Reial Decret 401/2003, de 4 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les 

infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de 
telecomunicació en l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de 
telecomunicacions (BOE 115 de 14/05/2003). 

 
f) Reial Decret 444/2010, de 5 de març, pel qual s’aprova el Reglament regulador de 

l’activitat d’instal·lació i manteniment d’equips i sistemes de telecomunicació. 
 

g) Llei 1/1998, de 7 de gener (DOGC 2553, del 9, i BOE 36, d'11 de febrer), de política 
lingüística. 

 
 
 

22. Obligacions de l’empresa adjudicatària 
a) Caldrà retirar, traslladar o adquirir i instal·lar els elements tècnics necessaris per 

proporcionar servei a aquells nous emplaçaments d’hospitalització que es generin o 
realitzin. 

 
b) L’empresa concessionària serà l’encarregada de retirar aquells equips o instal·lacions de 

televisió o telefonia que no s’hagin d’utilitzar o no tinguin ús. 
 

c) Es redactarà i lliurarà a la DSG un protocol per a la retirada dels televisors de les 
habitacions i d’altres equipaments, on es contempli des del desmuntatge i fins al seu 
lliurament a la deixalleria, tot seguint la legislació vigent a l’efecte. 
 

d) D’igual manera existirà un protocol per a la instal·lació dels nous equipaments. 
 

e) Es proporcionarà el corresponent certificat de lliurament per part de la deixalleria on 
s’hagin dut els televisors i equipaments rebutjats. 

 
f) La empresa concessionària formarà degudament en la utilització del sistema als àmbits 

que li són afins, el personal que estimi procedent l’hospital. 
 

http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Telecomunicacions%20i%20Societat%20de%20la%20Informacio/Documents/Telecomunicacions/Arxius/ordre_ITC_1077_2006.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Telecomunicacions%20i%20Societat%20de%20la%20Informacio/Documents/Telecomunicacions/Arxius/nota_web_visat.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Telecomunicacions%20i%20Societat%20de%20la%20Informacio/Documents/Telecomunicacions/Arxius/nota_web_visat.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Telecomunicacions%20i%20Societat%20de%20la%20Informacio/Documents/Telecomunicacions/Arxius/orden_cte_1296_2003.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Telecomunicacions%20i%20Societat%20de%20la%20Informacio/Documents/Telecomunicacions/Arxius/rd_401_2003.pdf
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Plec d’especificacions per a la contractació de la instal·lació, 

gestió i explotació dels serveis de televisió i telefonia per als 

usuaris de l’hospital 
 

Concurs CSE/AH03/4201/16/PA 
 

g) Cas que l’hospital presenti canvis de procediment, informàtics o tecnològics a nivell de la 
intercomunicació de dades amb l’empresa concessionària, aquesta es veurà obligada a 
adequar-s’hi sense que pugui reclamar costs a l’hospital. 

 
h) Caldrà el lliurament del Butlletí d’Instal·lació de Telecomunicacions, adequadament 

segellat per l’autoritat pertinent, alhora que el lliurament del projecte tècnic dels plànols de 
l’enginyeria implementada (Ordre ITC/1077/2006, de 6 d’abril del BOE 88 a l’article 2, punt 
C), que caldrà lliurar a la DSG. 

 
i) En acabar el contracte, l’empresa concessionària haurà de posar-se d’acord amb la que 

continuï els serveis amb posterioritat amb l’objectiu de no deixar els usuaris sense servei 
en el període de transició. En cas de no arribar a un acord o per problemes tècnics, es 
deixarà el sistema de TDT en obert i gratuït, només tancant els serveis que generin 
despeses de tercers. 
 

j) La empresa concessionària haurà de fer-se responsable i assumir els costs de qualsevol 
reclamació o sanció interposada per part de qualsevol organisme o entitat gestora dels 
drets de propietat intel·lectual, aplicable dins del seu àmbit de gestió econòmica. 

 
 
 

23. Control de qualitat 
a) S’establiran controls de qualitat d’acord entre l’empresa concessionària i l’hospital. 
b) Aquests perseguiran l’optimització dels serveis, buscant la màxima satisfacció del client 

mitjançant millores introduïdes en la interfície de comunicació, el disseny gràfic i 
organitzatiu de la plataforma, així com el seguiment de les incidències presentades, entre 
d’altres accions. 

 
► Opció de millora de l’oferta (33): Es valorarà un sistema de control centralitzat per gestió del 
servei i sistema d’informació dels canals gratuïts institucionals. 

 
► Opció de millora de l’oferta (34): Es valorarà la facilitat d'ús dels sistemes (selecció tarifa, 
pagament i visualització de la TV), tant al quiosc com a la TV. 
 

24. Avaluació del plec de condicions tècniques 
a) L’Annex 6 contempla els criteris de valoració tècnics automàtics i de valoració, atorgats a 

cada concepte de millora proposat en el present document. 
b) La valoració tècnica del present concurs (Annex 6), comporta el 70% de la valoració 

automàtica sumant-li la de judici de valor amb un valor del 30%, representant un total de 
100 punts. 

c) El incompliment de qualsevol dels apartats exigits en el present document, comporten 
l’exclusió del mateix. 

d) La valoració de les millores es durà a terme pel criteri tècnic de la DSG o en qui delegui. 
e) El sumatori de totes les millores puntua 100 punts com a màxim. 
f) Les tarifes i ofertes econòmiques estan contemplades i valorades en el plec administratiu. 

 
 

 
 


