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1 Introducció 
 

1.1 Visió 
Des de fa pocs anys l’entorn possibilitava que les empreses poguessin triomfar amb estratègies 

poc dinàmiques, i models de gestió basats en la continuïtat, i fins a cert punt, amb un punt de 

tradició. La competència en aquell moment no era agressiva i els avantatges competitius es 

mantenien en el temps sense cap dificultat. El canvi en l’entorn no estava previst, no 

s’acceptava i tampoc es controlava.  

En l’actualitat les coses han canviat. L’entorn s’ha accelerat progressivament com a resposta a 

la necessitat d’adaptació continua, en un àmbit extremadament dinàmic i competitiu, on el 

canvi és el factor essencial.  

Ens trobem cada cop més en un mercat agressiu i creixent on es ven només el millor i els 

clients cada cop són més exigents, sent la qualitat una necessitat d’obligat compliment. Tot 

això és degut als ràpids avenços en matèria de processos, gestió i millores tecnològiques.  

Davant aquesta situació, qualsevol empresa que vulgui funcionar adequadament i obtenir 

resultats satisfactoris, ha de posar interès en conèixer el millor possible l’entorn que l’envolta, i 

tractar d’adaptar-se. D’aquesta manera aconseguirà conèixer les amenaces i les oportunitats, i 

estarà en situació d’obtenir avantatge.  

Cal entendre que l’entorn pot definir-se simplement com tot allò que envolta a una 

organització. Degut a l’amplitud de les coses que engloba aquest concepte d’entorn 

s’estableixen diversos nivells que faciliten a les organitzacions l’estudi del mateix. La divisió 

més comuna és la que diferencia entre l’entorn general i l’entorn específic. L’entorn específic 

fa referència al conjunt de factors que es troben fora de l’organització, però influeixen 

directament en ella, com pot ser el cas de clients, proveïdors, competidors i recursos humans. 

Per altra banda, l’entorn general fa referència al conjunt de factors que influeixen en 

l’organització, però sobre els quals l’empresa no té cap capacitat d’influència, com poden ser, 

factors polític-legals, mediambientals, socioculturals, tecnològics o internacionals.  

Per tant, l’estudi i anàlisis dels factors específics poden esdevenir claus en la millora i eficiència 

dels recursos, permetent a les empreses adaptar-se a les necessitats i  augmentar de forma 

evident les qualitats més valorades d’un servei, millorant les comunicacions i reduint costos.   

En el cas pràctic que es descriu en aquest treball tracta d’una empresa fictícia, Consorci 

d’Hospitals del Barcelonès i Baix Llobregat  que pretén una millora tecnològica en les seves 

telecomunicacions per tal de maximitzar els recursos monetaris, clau en  èpoques de crisis, com 

a la que estem immersos. 
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Gràcies a diferents tècniques d’adquisició de propostes, es podrà ofertar i estudiar la millor 

solució possible,  adquirint així cert avantatge tecnològic i poder millorar, com ja s’ha 

comentat, l’eficiència dels recursos disponibles (econòmics i humans).  

1.2 Objectiu  
L’objectiu d’aquest treball és descriure de forma detallada el procés complet d’una 

presentació concursal per adjudicar les telecomunicacions d’una empresa A, a un proveïdor A. 

Es crearà de forma fictícia un consorci d’empreses relacionades amb el món hospitalari, ja 

presentada en l’anterior punt, on cada recurs econòmic gastat s’ha de mesurar amb molta 

cura. El nom d’aquest consorci serà el de: Consorci d’Hospitals del Barcelonès i Baix Llobregat 

(CHBB), el qual emetrà públicament un RFP per tal de rebre ofertes de diferents proveïdors 

(només es presentarà una d’exemple) i poder escollir aquella que satisfaci de la millor manera 

les necessitats requerides.  

L’estructura es basarà:  

- Gestió i planificació de la petició d’ofertes de proveïdors 

- Realització d’un plec de característiques tècniques 

I tot seguit es realitzarà un canvi de visió, i es gestionarà aquesta petició com si es fos un 

Proveïdor, donant resposta a un plec tècnic, gestionant-ne  internament el finançament i 

rendiment. Finalment presentant l’oferta a nivell, tècnic, administratiu i econòmic.  

L’Estructura d’aquesta segona fase, es basarà:  

- Gestió del plec de característiques. “Rentabilitat” del projecte (fora de l’objectiu d’aquest 

treball). 

- Resposta al plec a 3 nivells (tècnic, administratiu i econòmic) 

Per finalitzar, es formularan unes conclusions per determinar quins són els avantatges i 

inconvenients de treballar d’aquesta forma.  
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2 Gestió d’ofertes 
En aquest punt es descriu el procés organitzatiu que ha de tenir l’empresa adquiridora per tal 

gestionar de forma efectiva la publicació i adjudicació de les ofertes presentades per diferents 

proveïdors.  

Un cop realitzat la planificació, l’empresa adquiridora llençarà les sol·licituds d’oferta.  

2.1 Procés gestió ofertes 
Abans d’enviar als proveïdors el document de l’oferta, és a dir, abans de sol·licitar la resposta 

dels proveïdors, és necessari pensar els criteris a seguir per avaluar les ofertes que es reberant. 

D’aquesta manera és podrà demanar dins el document de sol·licitud d’ofertes aquella 

informació que el proveïdor potencial haurà d’incloure i que facilitarà la futura avaluació i 

selecció del proveïdor.  

Al realitzar la gestió de documents de l’oferta cal separar de forma clara: 

- Avaluació de requisits: Serà necessari tenir el requisits prioritzats per facilitar l’avaluació. Cal 

tenir clar que no tots els requisits han de ser crítics i per tant, resultarà difícil avaluar i 

diferenciar-los entre diferents proveïdors.  

-Avaluació de costos: Serà de gran ajuda invertir temps en desenvolupar una fulla de càlcul de 

costos per tal de comparar diferents propostes/respostes dels proveïdors.  

2.2 Com planificar el procés d’oferta 
Per desenvolupar la sol·licitud d’oferta de productes que l’empresa vol adquirir, s’ha d’utilitzar 

algun document en funció de la informació que desitja recollir. L’Objectiu per tant, d’aquest 

document, és tractar de comunicar el millor possible les necessitats de l’empresa adquiridora i 

el nivell de detall de l’oferta o informació que espera rebre dels proveïdors.  

Els mètodes per obtenir informació dels proveïdors són:  

- Sol·licitud d’informació (RFI). Aquesta sol·licitud s’utilitza per obtenir informació sobre 

productes, serveis i/o proveïdors. El RFI no vincula al comprador amb el venedor, ja que és un 

document que simplement ajuda a recollir informació abans de la presa de decisió de 

l’empresa sobre si desenvolupar o adquirir la solució de la que esta sol·licitant informació.  

- Sol·licitud de proposta (RFP). Un cop l’empresa decideix adquirir la solució externament, ja 

que desprès d’analitzar la seva situació preveu que és la millor manera de satisfer les seves 

necessitats, aquesta hauria d’investigar les diferents solucions que li ofereixen els diferents 

proveïdors per tal de seleccionar el producte/servei/solució que millor s’adapti a les seves 

necessitats. Per tant, el RFP s’utilitzarà quan el comprador sol·licití als proveïdors que li 

recomanin solucions al seu problema. D’aquesta manera el comprador pot recollir informació i 

negociar sense compromís amb el proveïdor A, per finalment adquirir el seu producte.  
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És molt important que en tot aquest procés s’ha de mantenir la igualtat entre proveïdors. Per 

tant, s’ha de proporcionar la mateixa informació a tots els proveïdors.  

 

-Sol·licitud de pressupost (RFQ). El RFQ s’utilitza per establir compromisos amb els proveïdors 

referents a la fixació de preus, fites d’entrega, quantitats, serveis i qualitat. La resposta al 

document RFQ ha de respondre als requisits exigits per l’empresa adquiridora, encara que 

aquest document no obligarà adquirir aquests productes. L’ús del RFQ només assegurarà que 

l’adquiridor pagarà el preu més baix entre els proveïdors que responguin a la sol·licitud de 

pressupost, i en cap cas, assegura el preu més baix possible.   

 

2.3 Com gestionar les preguntes i respostes 
Gestionar la interacció amb els proveïdors durant el procés d’adquisició es un dels aspectes 

més difícils de la gestió d’adquisició. Cal tenir en compte:  

· És necessari permetre un període de preguntes i comentaris del proveïdor després de la 

difusió del document de sol·licitud d’ofertes.  

· Els proveïdors enviaran preguntes sobre el document de sol·licitud d’ofertes, i en ocasions 

serà necessari realitzar redefinicions o tornar a pensar certs punts/temes que poden no estar 

prou clars.  

· Serà necessari definir un procés per enviar la informació revisada de tornada als proveïdors.   

· Els proveïdors en algunes ocasions realitzaran preguntes massa directes, i els responsables 

del punt de contacte amb el proveïdor (POC), haurà de gestionar.  

· Només en el cas de que s’hagi comès un error significant en la sol·licitud d’ofertes, hauria de 

corregir-se de forma immediata, explicant les raons per les quals s’ha produït el canvi a tots els 

proveïdors.  

· Caldria ser conscient de que els proveïdors intentaran extreure informació de la companyia o 

dels membres de l’equip o del POC, per intentar aconseguir avantatge en la “competició” amb 

el resta de proveïdors.  

2.3.1 Gestió de respostes a proveïdors 
Una de les formes per gestionar les respostes de proveïdors consisteix en sol·licitar exposició 

de la proposta de forma oral, amb l’objectiu de:  

· Valorar si el proveïdor entén realment els requisits del producte que l’empresa necessita.  

· Ajudar a decidir si l’empresa i el proveïdor són compatibles en termes d’estils de treball, 

filosofia.... 
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· Mesurar el nivell de compromís del proveïdor.  

· Arribar a comprendre realment el problema del negoci mitjançant la comparació i contrast de 

les propostes dels proveïdors d’una manera interactiva.  

Una de les fites més importants es que el proveïdor entengui perfectament la data d’entrega 

d’oferta. S’ha d’assegurar que els proveïdors tenen prou temps per elaborar la resposta a la 

sol·licitud d’oferta.  

Pot voler-se modificar la fita d’entrega per diferents raons (pressupost, prioritats, recursos, ...) 

o perquè l’empresa tingui que revaluar la sol·licitud d’oferta degut, per exemple, a qüestions 

plantejades per proveïdors.  

En cas d’haver-se de modificar, cal enviar un comunicat de forma immediata a tots els 

proveïdors i difondre’l també per l’equip intern. L’ideal seria no modificar la data d’entrega, 

però en el cas de fer-ho, mai es podria avançar,  ja que pot provocar que els proveïdors no 

tinguin temps per desenvolupar l’oferta adequadament.  

Un altre aspecte clau, és el temps de resposta per part dels proveïdors. Cal destacar, que pot 

veure’s reduït si es realitza un document de sol·licitud molt precís i ben definit.  

En especial atenció, a les fulles de càlcul per respondre a temes relacionats amb els requisits i 

paràmetres de cost.  

 

2.3.2 Gestió de respostes dels proveïdors 
Entre el moment de publicació del RFP per part de l’empresa adquiridora i la data de recepció 

de les respostes dels proveïdors, l’empresa pot rebre trucades de proveïdors preguntant per 

diferents temes, com per exemple: 

· Aclariments sobre requisits, especialment sobre requisits identificats com obligatoris. Per 

això, és important tenir clar, prèviament a la publicació de l’oferta, perquè els requisits 

obligatoris són especialment rellevants, és a dir, el que ha portat l’empresa adquiridora a 

considerar-les com obligatòries.  

· Qüestions relacionades amb l’existència d’un pressupost pel projecte. Els proveïdors també 

podrien avaluar les suposicions financeres i poden fer preguntes al respecte. El responsable de 

la gestió de preguntes hauria d’intentar contribuir a que aquest tipus de preguntes no es 

generin.  

· Aclariments sobre si ja s’ha seleccionat un guanyador i la sol·licitud d’oferta és simplement 

una formalitat.  

· Preguntes relacionades amb la possibilitat que el proveïdor proposi la seva pròpia solució, és 

a dir, una solució no contemplada en la sol·licitud de l’oferta.  
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Com a part de la bona disciplina de gestió del projecte, cal: 

- Capturar i registrar les preguntes rebudes dels proveïdors. 

-Esperar un temps a enviar les respostes, és a dir, no respondre immediatament després de 

rebre-les. Intentar esperar a que tots els proveïdors tinguin l’oportunitat de llegir la sol·licitud 

d’oferta i enviar les seves preguntes a la companyia.  

-Mantenir la confidencialitat dels proveïdors que realitzen les preguntes. És important  tractar 

les qüestions de forma confidencial i no revelar qui ha realitzat les preguntes.  

- Modificar les preguntes rebudes de tal forma que siguin genèriques i així poder contestar a 

diferents proveïdors al mateix temps.  
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2.4 Rols  
Cal definir una estructura comunicativa dins l’organització de manera que tothom tingui molt 

clar quines són les seves responsabilitats dins d’aquest procés.  

Ha d’existir un sòl punt de contacte (POC) que transmet la informació tant interna com 

externa, i per tant, sigui el responsable de la recepció i enviament dels documents d’oferta.  

El POC ha de gestionar:  

o Interaccions proveïdor-empresa adquiridora. 

o Comunicacions externes de la companyia.  

 

Un dels objectius del POC es fomentar la competició i tractar de conservar els bons proveïdors 

interessats en l’oferta.  

Per altra banda, cal crear un equip intern que defineixi els requisits de la sol·licitud d’ofertes i 

fulles de costos i que respongui a les ofertes dels proveïdors, intentant seleccionar a aquelles 

persones que utilitzin un llenguatge precís i eficient amb experiència en negoci i tècnica. A 

continuació exposem rols que haurien de formar part de l’equip intern.    

 Rols Responsabilitats 

El sponsor executiu  

Executiu d’alt nivell que té autoritat per: 

- recaptar fons 

-aprovar el projecte 

Té la responsabilitat dels documents de sol·licitud com RFI o RFP 

durant tot el procés d’oferta.  

 

Cap de projecte Serveix com facilitador per la sessió de recollida de requisits. 

Controla el procés de gestió d’ofertes. 

Ajuda en la preparació de documents de sol·licitud d’ofertes.  

 

Representants tècnics Proporciona la informació tècnica necessària per crear els documents 

de sol·licitud d’ofertes.  

Defineix els estàndards de qualitat del projecte i tots els paràmetres 

de sistema y hardware.  
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Són responsables de transformar els requisits funcionals d’un projecte 

en llenguatge tècnic que pot ser entès i utilitzat per proveïdors per 

completar les seves respostes.  

Representants legals No estan involucrats en el desenvolupament de documents de 

sol·licitud d’ofertes dia a dia, però proporcionen consell i 

assessorament en quant a termes de llenguatge i condicions legals 

que poden ser requerits en els documents.  

Representants de gestió de contracte Actuen com a punt de control central per la creació de document de 

sol·licitud d’ofertes. Algunes de les seves tasques són: 

- proporcionar la llista de proveïdors  amb capacitat de participar en el 

procés d’oferta 

- servir de focus per sol·licitar, rebre i distribuir qualsevol informació 

dels nous proveïdors potencials.  

-Celebrar, si fos necessari, reunions amb els proveïdors durant el 

procés de gestió d’ofertes. En aquestes reunions s’ocupa de coordinar 

l’agenda i el desenvolupament de les mateixes, tenint el paper de 

moderador.  

Altres persones Altres persones que poden proporcionar “entrades” al 

producte/solució,  com recursos humans, gestió de canvis o mètriques 

de rendiment corporatiu.  

  

Taula 1 – Rols  
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3 Plec de característiques tècniques d’un concurs.  
 

Un cop una empresa ha pres la decisió de submergir-se en un canvi, en aquesta ocasió canvi 

tecnològic, cal elaborar un plec de condicions tècniques necessàries per tal de “guionitzar” les 

ofertes que es rebran.   

Per tant, en aquest apartat es realitza l’exposició d’un plec tècnic, per part de l’empresa 

Consorci d’Hospitals del Barcelonès i Baix Llobregat, en endavant CHBB, per tal de sol·licitar a 

diferents proveïdors les seves solucions/ofertes. Com s’ha comentat anteriorment, aquest plec 

es determinarà entre altres coses: Quina es la situació actual dels productes que es volen 

renovar o contractar, abast del mateix, determinació de la durada contractual, pla 

d’implantació, prestació i qualitat dels serveis sol·licitats.  

 

3.1 Introducció 

3.1.1 Objecte del contracte 
CHBB, és una entitat que agrupa els Hospitals del Baix Llobregat i Barcelona: Hospital Vermell, 

Hospital Blanc, Hospital Verd i diversos centres d'atenció primària, residències i centres 

d'atenció a les persones. 

Actualment tots els seus centres tenen connexió de dades, de veu fixa i disposen d'usuaris de 

telefonia mòbil que formen un grup tancat exclusiu.  

CHBB està interessat en optimitzar els seus costos en Telecomunicacions i desitja rebre ofertes 

de diferents Proveïdors per al subministrament dels serveis indicats en el present document. 

La present sol·licitud d'oferta exposa els requisits establerts per a cada servei i facilita la 

informació necessària per preparar les corresponents ofertes. 

S'han establert tres blocs: 

o Servei de dades 

o Telefonia fixe 

o Telefonia mòbil 

CHBB estableix i determina que el blocs de dades i telefonia fixe es contractaran conjuntament 

en un sol grup, lot 1. La telefonia mòbil, lot 2,  es contractarà de forma individual, i pot donar-

se l’opció que sigui per a un Proveïdor diferent al lot de dades.  

 

 



  Plec de Característiques tècniques 

18 

 

 

3.1.1.1 Descripció breu Lot1: Servei dades i veu 

Lot 1 està format per: 

o Línies de veu, dades. 

o Procés de migració. 

o Suport, manteniment i finalització del servei. 

3.1.1.2 Descripció breu Lot2: Servei de mòbil 

Lot 2 està format per: 

o Línies de mòbil i accés. 

o Procés de migració. 

o Suport, manteniment i finalització del servei. 

o Terminals. 

3.1.2 Durada del contracte 
El CHBB ofereix un acord amb una durada de 2 anys, prorrogable anualment.  

Per altra banda, el CHBB es reserva el dret de rescindir l’acord amb un preavís de 1 mes, en cas 

que el Proveïdor A, incompleixi els seus compromisos. Posant especial atenció a l’acord de 

nivell de servei (ANS) i atenció a client.  
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3.2 Situació Actual 

3.2.1 Lot 1: Servei dades i veu 

3.2.1.1 Servei dades 

Actualment el CHBB disposa d'enllaços de dades per cobrir les seves necessitats de connexió 

entre les diferents ubicacions que disposa el Consorci i la Connexió a la Sanitat Pública o Anella 

Sanitaria. 

La relació de connexions actuals per ubicació:  

CONEXIONS ACTUALS DE DADES

Centre Línia Principal Línia Backup

Hospital Blanc F.O - Giganet 100 Mb R.E - 30 Mb

F.O - Giganet 50 Mb VPN Seus

Cabal Internet 50 Mb

Conexió Sanitat Pública 100 Mb

Hospital Vermell F.O - Giganet 50 Mb R.E - 30 Mb

Residència A F.O - Giganet 10 Mb SHDSL - 4X2Mb

ABS T F.O - Giganet 10 Mb SHDSL - 4X2Mb

ABS C F.O - Giganet 10 Mb SHDSL - 4X2Mb

Residència B F.O - Giganet 10 Mb R.E - 10 Mb

CAE SF F.O - Giganet 10 Mb R.E - 10 Mb

CAE C F.O - Giganet 10 Mb R.E - 10 Mb

Hospital Verd F.O - Giganet 50 Mb R.E - 30 Mb  

Taula 2 – Servei dades actual 

 

Existeixen actualment 2 tecnologies per fer ús de les línies de backup (RE i Shdsl). Per altra 

banda, en el 3 centres més importants (Hospital Blanc, Hospital Vermell i Hospital Verd), 

existeixen uns balancejadors de la línia Radware. Aquests balancejadors actuen en cas de 

caiguda de la línia principal, commutant els serveis.  

En la resta d’ubicacions, coexisteixen 2 routers, utilitzant la tecnologia HSRP, fent el balanceig 

en cas de caiguda física de la línia principal o d’algun dels equips.  
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3.2.1.2 Servei Telefonia fixe 

3.2.1.2.1 Enllaços 

Actualment el CHBB disposa d’enllaços de telefonia fixa: PRI, BRA i POTS proporcionats per 

diferents proveïdors de telecomunicacions. 

 

Taula 3 – Serveis fixe actuals  
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3.2.1.2.2 Consums 

Pel que fa a consums actuals, a continuació es detallen de forma agrupada i mensual, per tot el 

CHBB: 

 

Taula 4 – Consum fixe actual 

3.2.1.2.3 Detall telefonia veu IP 

Amb l’objectiu que el Proveïdor s’ajusti al màxim a les infraestructures del CHBB, es detalla el 

servei de Telefonia IP que consta instal·lat en l’actualitat, així com el terminals emprats.  

En l’actualitat el CHBB disposa de 2 centres connectats amb telefonia IP de Cisco: Hospital 

Blanc i l’Hospital Verd. En ells existeixen 2 centraletes Call Managers en cluster amb la versió 

7.1.5.  A més, 4 de les seus també estan migrades a telefonia IP, recolzant-se a la mateixa 

infraestructura: ABS T, ABS C, CAE SF i CAE C. 

Per altra banda, encara es mantenen 3 centraletes amb telefonia analògica tradicional: 

Hospital Vermell, Residència A i Residència B.  

En l’ Hospital Vermell, hi ha un enllaç QSIC, que permet interaccionar amb la central Call 

Manager, permetent realitzar trucades bi-direccionals entre les seves respectives 

numeracions. Cal destacar que cadascun d’aquests centres té enllaços primaris de fixe, tal i 

com indica la taula 3, i també de mòbil, tant per l’entrada com sortida de trucades. L’enllaç fixe 

s’utilitza per entrada i sortida de ddis a trucades fixes nacionals, relació entre centraletes, etc.  

I l’enllaç mòbil per entrada i sortida de trucades a la XPV dels mòbils corporatius i resta de 

mòbils.  
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o Esquema actual:  

 

Il·lustració 1 – Esquema xarxa veu actual 

o Terminals 

S’adjunten els terminals registrats en l’actualitat  en el Call Manager 

 

Taula 5 – Model terminals fixe actuals 

 

 



  Plec de Característiques tècniques 

23 

 

 

3.2.2 Lot 2: Servei de mòbil 

3.2.2.1 Infraestructures de telefonia 

Actualment, pel que fa a infraestructura de telefonia mòbil, és disposa de: 

- Antenes d’amplificació de la telefonia mòbil del Proveïdor actual als centres amb 

100% de cobertura interior: 

o Hospital Blanc 

o Hospital Vermell 

o Hospital Verd  

-1 Enllaç primari a Hospital Vermell,  2 a Hospital Blanc units a la centraleta de cada 

centre 

-Pla de numeració abreujat de 4 dígits 

-Un Gestió parc mòbil (GPM) en modalitat ‘cloud’. 

3.2.2.2 Equips mòbils 

Actualment es disposa dels següents equipaments de mòbil: 

 

Taula 6 – Terminals mòbils actuals 
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3.2.2.3 Consum 

A continuació es detalla el consum mensual mig de trucades: 

 

Taula 7 – Serveis actius actuals 

 

 

Taula 8 – Consums veu mòbil 
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3.3 Abast del Servei 

3.3.1 Lot 1: Servei de dades i Telefonia Fixa 
El Lot 1 contempla 2 serveis: 

o Servei de comunicacions de dades 

o Servei de comunicacions de veu 

El Proveïdor que es vulgui presentar a aquest lot haurà de presentar oferta pels 2 serveis de 

forma obligatòria en les ubicacions 

Seu Adreça 

Hospital Blanc Avinguda Blanc, Sant Joan 

Despí 

Hospital Vermell Carrer Vermell, L’Hospitalet 

de Llobregat 

Hospital Verd Carrer Verd, Barcelona 

ABS T Carrer T, L’Hospitalet de 

Llobregat 

ABS C Carrer C, L’Hospitalet de 

Llobregat 

CAE SF Carrer SF, Sant Feliu de 

Llobregat 

CAE C Carrer C, Cornella de 

Llobregat 

Residència A Ronda A, L’Hospitalet de 

Llobregat 

Residència B Ronda B, L’Hospitalet de 

Llobregat 

Taula 9 – Seus client 

3.3.1.1 Característiques i Qualitat de les Comunicacions de Dades 

L’oferta haurà de basar-se en tecnologia d’altes prestacions: Ethernet en totes les ubicacions, 

adaptant-se a diferents velocitats de ports i cabals.  

Respecte al centres més crítics (Hospital Blanc, Hospital Vermell i Hospital Verd) les seves línies 

principals hauran de tindre una velocitat de port de 1Gb, amb un cabal de 100Mb per Hospital 
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Blanc ampliable a 500 Mb i 50 Mb per l’ Hospital Vermell i Hospital Verd ampliables a 200 Mb, 

sense requerir cap canvi d’equipament.  La resta d’ubicacions hauran de tenir una velocitat de 

port de 100Mb i cabal de 10Mb ampliable a 50Mb. Tots aquests enllaços seran Ethernet 

terrestre amb ampla de banda garantit 100%.  

Les connexións de backup seran a través de Radioenllaç i/o de connexió de xarxa independent 

de la xarxa que proporcioni l’enllaç principal i d’un segon operador.  El cabal mínim per aquests 

backup en els centres crítics serà de 30Mb. Caldrà aportar i oferir el cost d’ampliació dels 

cabals en les ubicacions on es necessiti.  

El Proveïdor seleccionat haurà de prestar el servei intern de dades (WAN cooperativa) entre les 

seves dependències.  

Les connexions, tant principals com backups, es lliuraran en el format que es connectin als 

equipaments del sol·licitador, CHBB.  En els centres de Hospital Blanc, Hospital Vermell i 

Hospital Verd serà Ethernet RJ45 a 1Gb dins del CPD propi de cada hospital, en la resta de 

centres RJ45 a 100 Mb  en les dependències adjudicades per tal fi. Es valora positivament que 

el Proveïdor tingui la capacitat de realitzar el manteniment dels equips balancejadors de la 

marca Radware.  

En l’Hospital Blanc s’haurà d’entregar dues connexions: 

o 1 accés a la WAN Cooperativa de 100 Mb  

o 1 accés a la connexió Sanitat Pública de 100 Mb. 

 

El CHBB realitzarà un ús intensiu dels enllaços de comunicacions de dades, per exemple amb 

VeuIp, imatges mèdiques, etc i per tant es vol que el Proveïdor ofereixi un portal web on es 

pugui controlar certs paràmetres de les línies contractades, així como estadística d’ús.  

Es valorarà positivament la capacitat de la xarxa de prioritzar i etiquetar tràfic segons protocol 

i/o servei.  
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Esquema actual de la xarxa: 

 

Il·lustració 2 – Esquema Xarxa dades actual 

 

3.3.1.2 Característiques i Qualitat de les Comunicacions de Veu 

L’objectiu del CHBB es unificar les trucades en 2 centres per tal d’optimitzar els recursos 

humans i tècnics. Els dos centres implicats seran l’Hospital Blanc i l’Hospital Vermell. Cadascun 

d’ells disposarà d’1 trunk SIP de 60 canals, que haurà de ser independent de l’accés previst per 

les dades.  

El Proveïdor seleccionat haurà d’oferir:  

o Possibilitat que totes les trucades entrants com sortints siguin enrutades a aquestes 

dues ubicacions, aprofitant tots els canals de la forma més òptima.  

o Realitzar totes les portabilitats necessàries del Proveïdor actual cap el nou Proveïdor 

de les línies que el CHBB desitji.  

o 1 Enllaç trunk SIP per centre de 60 canals. 
o Servei de descàrrega de factura online a traves de pàgina web.  
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3.3.2 Lot 2: Servei de Mòbil 
El lot 2 inclourà inclou i s’haurà d’ofertar:  

o Connexió d’1 Enllaç digital E1 mòbil per l’Hospital Blanc 

o Connexió d’1 Enllaç digital E1 mòbil per l’Hospital Vermell 

o Reserva Pla de numeració curt de 4 dígits.  

o Trucades entre numeracions curtes fixes i/o mòbils. 

o Servei de correu en mobilitat tant per Android com per Iphone.  

o Servei de descarrega de factura online a través de pàgina web. 

o Servei d’accés a Internet per 4G. 

o Servei centralitzat d’enviament massiu de SMS 

La xarxa emprada pel Proveïdor haurà de ser tecnologia GSM/UMTS/LTE. 

 

3.3.2.1 Característiques de la Telefonia mòbil Interna,  primaris de mòbil,  correu i 

SMS massiu. 

 

3.3.2.1.1 Telefonia mòbil interna 

L’ús de les comunicacions mòbils en els centres Hospital Blanc i Hospital Vermell són molt 

elevats, això implica que caldrà garantir una bona cobertura en l’interior dels recintes, així com 

la capacitat d’absorció d’usuaris d’aquelles antenes que faciliten cobertura. El Proveïdor serà 

l’encarregat de les inversions necessàries en les estacions mòbils per tal de garantir una bona 

qualitat de cobertura i tràfic.  

Serà necessari realitzar un estudi de cobertura interior per tal de garantir el 100% de cobertura 

en aquests 2 centres. Caldrà presentar un estudi detallat sobre la cobertura per planta i % de 

garantiment de cobertura.  Aquests estudis sempre seran càrrec del Proveïdor.  

3.3.2.1.2 Primaris Mòbils 

S'instal·larà un enllaç, 30 canals, al servidor de la centraleta situat a l'Hospital Blanc, i un enllaç, 

30 canals, a l’equip de centraleta situat a l’Hospital Vermell. 

Es valorarà que aquests siguin capaços de passar a ser backup dels trunks SIP de la telefonia 

fixa en cas de caiguda dels mateixos. 

3.3.2.1.3 Correu en mobilitat 

Haurà de facilitar un servei de correu en mobilitat basat en les tecnologies iOS i Android, 

oferint sincronització amb el correu de l’empresa mitjançant tecnologia ActiveSync de correu, 

agenda i llistat telefònic. 

Les llicències necessàries seran a compte del Proveïdor. En cas de requerir equipaments de 

hardware, hauran d’estar validats pel departament de sistemes d’informació seguint les seves 

guies tècniques de hardware. Es preferirà en qualsevol cas la proposta de servidors virtuals. 
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El servidor de correu actual del CHBB és Exchange 2007. 

3.3.2.1.4 Enviament massiu de SMS 

El CHBB necessita un servei d’avís per SMS massiu per avisar al seus usuaris interns de canvis 

en horaris, notificacions de gestions, incidències, etc. 

Per tant, s’haurà de lliurar una plataforma totalment configurada per l’ús immediat del CHBB 

de manera que pugui remetre a tots els usuaris interns o grups seleccionats els missatges que 

consideri oportuns, especialment, en cas d’emergències. 

També es podrà enviar en cas de necessitat missatges a altres mòbils del mateix Proveïdor o 

d’altres.  

Caldrà identificar el preu del servei en funció dels missatges remesos mensualment 

  

3.3.2.2 Característiques Terminals: Mòbils, Tablets 

El CHBB actualment ja disposa de mòbils Iphone així com Tablets IOS i Android. El Proveïdor 

seleccionat s’haurà de fer càrrec de la flota actual. Tot i així haurà d’oferir terminals nous en 

cas de necessitat. Es determinarà diferents games de terminals en funció del perfil de l’usuari, 

seguint unes directrius.  

3.3.2.2.1 Model bàsic 

El model bàsic ha de tenir les següents característiques: 

o Telèfon robust 
o  Mides no superiors a 114 x 65 
o  Durada de la bateria en espera superior a les 300h 
o  Pantalla de 2” o superior 
o  Pes inferior als 100g 
o  Resolució de pantalla de 320x240 o superior 

 

3.3.2.2.2 Model avançat 

El model entremig ha de tenir les següents característiques: 

o  Telèfon robust 
o  Mides no superiors a 138 x 70 x 13 
o  Pantalla tàctil 16M colors i mida entre 4,3” i 5” i resolució no inferior 1280x720 pixels 
o  WIFI 802.11 a/b/g 
o  Connexió de dades mínim 3G amb capacitat mínima de 1GB 
o  Bateria de 2.000 mAh o superior 
o  Pes no superior a 130g 
o  Tarja microSD de 2GB mínim 
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3.3.2.2.3 Model directiu 

El model directiu ha de tenir les següents característiques: 

o Pantalla tàctil 16M colors i mida entre 4” i 6” 
o  Pes no superior a 130g 
o  Mides no superiors a 140 x 70 x 9 
o  Connexió de dades mínim 4G amb capacitat mínima de 2GB 
o  WIFI 802.11 a/b/g/n 
o  Bluetooth 4 
o  Bateria de 1500mAh o superior 
o  Resolució no inferior a 1100 x 640 amb densitat no inferior a 326 pp 

3.3.2.2.4 Tablet bàsica 

La tablet ha de tenir les següents característiques: 

o  Pantalla tàctil 16M colors i mida entre 9” i 10” 
o  Pes no superior a 500g 
o  Mides no superiors a 240 x 170 x 8 
o  Connexió de dades mínim 4G amb capacitat mínima de 2GB 
o  WIFI 802.11 a/b/g/n 
o  Bluetooth 4 
o  Bateria de 8.800mAh o superior 
o  Resolució no inferior a 2048 x 1500 amb densitat no inferior a 260 pp 

3.3.2.2.5 Tablet avançada 

A banda de complir amb les característiques de la Tablet bàsica, aquest haurà de tindre: 

o  Accés WIFI al dispositiu 
o  Compatible 3G i 4G 
o  Compatible amb Windows 7, Mac OS i Linux 
o  Bateria integrada amb càrrega de 1400mAh o superior 
o  Línia de dades de 3GB 
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3.4 Implantació de la solució 

3.4.1 Característiques de la implementació  
El Proveïdor ha de garantir en tot moment el correcte funcionament dels serveis de telefonia 

(fixe i mòbil) i dades del CHBB, per tant és especialment sensible com es planteja el procés de 

canvi de Proveïdor, si es produeix, i per tant s’exigeix a totes les empreses Proveïdores que 

plantegin i planifiquin correctament el procés d’implantació i migració.  

El CHBB crearà i nombrarà un equip supervisor del procés de migració de l’àrea de sistemes. 

Aquest equip realitzarà reunions periòdiques (setmanals o quinzenals), amb els responsables 

per tal de controlar i facilitar el procés de migració.  

Serà responsabilitat exclusiva dels seleccionats obtenir tots els permisos i llicències dels 

centres per tal de prestar els serveis sol·licitats, d’acord a la legislació vigent.  

Si alguna instal·lació cal legalitzar-se, aquesta es legalitzarà amb les eines administratives 

corresponents i es lliurarà una còpia al CHBB, per posteriors auditories.  

3.4.2 Calendari del projecte i Fases 
El Proveïdor s’adaptarà al calendari de projectes i disponibilitat dels recursos interns dels 

CHBB. Per tant el calendari final reflectirà, no només la disponibilitat dels recursos del 

Proveïdor, sinó també els del CHBB.  

El CHBB podrà replanificar les tasques del projecte, sempre i quan aquestes siguin alienes a 

l’àrea de sistemes del CHBB. Aquesta replanificació s’hauria de presentar en el següent comitè 

o convocar, en cas excepcional, un comitè d’urgència.  

3.4.3 Recursos  
El Proveïdor es compromet a oferir i proporcionar els recursos humans i tècnics que siguin 

necessaris per complir la seva proposta. En cas de reemplaç o modificació d’un recurs,  s’haurà 

de notificar mútuament en el comitè.  

3.4.4 Penalitzacions 
L’acompliment de terminis del projecte és fonamental pel bon funcionament del negoci i 

estratègia del CHBB. Per aquest motiu, s’estableixen penalitzacions amb l’objectiu de mantenir 

el projecte dins dels marges de compliment acceptables.  

El CHBB estableix i es reserva el dret de poder aplicar de forma justificada una penalització del 

5% de la facturació del corresponent lot si es produeixen retards imputables al Proveïdor en la 

posada en marxa d’un servei. A més a més, si per culpa d’aquest retràs, endarrereix les dates i 

compromisos de migració amb l’anterior Proveïdor, el nou Proveïdor s’haurà de fer càrrec de 

la diferència de tarifes per tal de que el CHBB no tingui un sobrecost.  
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3.4.5 Fases del projecte 
Degut al gran pes de la migració de línies i entrega de terminal i la seva complexitat es decideix 

implementar el projecte en 3 fases diferenciades. El CHBB podrà realitzar en qualsevol 

moment per si mateixa o amb suport extern d’auditors, i les auditories que consideri 

oportunes durant qualsevol de les fases.  

3.4.5.1 Fase 1: Anàlisis i entrega d’equipament.  

En una primera fase es realitzarà un anàlisis de la proposta del Proveïdor, de les hores/home 

presentades i de les dates de terminis d’entrega del material proposades. A partir d’aquí es 

tancarà un calendari de projecte en base als projectes en curs interns del CHBB, així com la 

disponibilitat de les persones implicades. Amb les dades i propostes recollides durant aquesta 

fase es confeccionarà un calendari amb fites parcials, fites totals i serà utilitzat com a base per 

controlar l’evolució del projecte.  

3.4.5.2 Fase 2: Execució 

Durant aquesta fase es realitzaran les diferents tasques definides en la fase inicial del projecte, 

incloent reporting i grau d’avanç del projecte.  

3.4.5.3 Fase 2: Tancament 

En aquesta etapa s’entregarà tota la documentació del projecte. Al finalitzar aquesta fase es 

realitzarà la signatura de fi de projecte.  
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3.5 Consideracions especifiques per lot 
 

3.5.1 Lot 1: Servei dades i veu  

3.5.1.1 Portabilitat 

El Proveïdor es compromet a facilitar la portabilitat de la numeració respectant la legislació 

vigent per a portabilitats fixes de la CMT, i haurà de complir-se estrictament.    

3.5.2 Lot 2: Servei de Mòbil  

3.5.2.1 Portabilitat 

El Proveïdor es compromet a facilitar la portabilitat de la numeració respectant la legislació 

vigent per a portabilitats mòbils de la CMT, hi haurà de complir-se estrictament.  

La proposta hauria de tindre en especial compte el procés de substitució dels terminals, 

incloent el material de còpia de de les agendes, Targetes SIMs, terminals i memòries externes.  

3.5.2.2 Estoc de materials 

El Proveïdor haurà de proveir de l’estoc necessari per afrontar en garanties, necessitats 

urgents dels usuaris, tant targetes SIMs, com terminals de tots tipus. Es valorarà positivament 

el conjunt d’aquest estoc.   

 

3.6 Prestació del servei 

3.6.1 Característiques generals 
CHBB desitja que el Proveïdor o Proveïdors seleccionats apliquin una política proactiva i de 

millora continua.  Per tant, proposi durant la vigència del contracte millores econòmiques i de 

prestació dels serveis.  

Els Proveïdors seleccionats s’han de comprometre a col·laborar lleialment amb qualsevol altra 

empresa que participi o pugui participar en un futur en el projecte, acceptant explícitament la 

possibilitat de tractar-se de competidors directes.   

Per prestar els serveis objecte d’aquest plec (dades, veu i mòbil), el Proveïdor garantirà la 

qualitat del servei , tant a les zones on estan situats els serveis del CHBB, com en totes les 

dependències internes dels mateixos, podent ser necessàries algunes actuacions. En aquest 

cas s’ha establer uns criteris, descrits a continuació:  

o Les inversions necessàries per adequar el servei aniran a càrrec de l’empresa 

adjudicatària.  

o Els elements hardware instal·lats en maquinària del CHBB, passaran a ser propietat 

del CHBB.  
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o Evolució tecnològica, si per obsolescència tecnològica és necessari realitzar noves 

inversions es seguiran els mateixos criteris abans esmentats.  

o Les actuacions sobre els equips actuals els efectuarà l’actual mantenidor.   

 

El Proveïdor o Proveïdors hauran de garantir la confidencialitat de totes les comunicacions de 

veu i dades que es transmetin sota la seva xarxa. 

 

S’emetrà una facturació detallada amb la relació de trucades efectuades. Sota cap concepte el 

Proveïdor podrà facilitar aquestes dades a terceres persones , ni en farà ús comercial, ni de 

publicació a les pàgines d’Internet, sense autorització expressa del CHBB.  

 

3.6.2 Acords de nivell de Servei (ANS) 
S’utilitzaran els ANS per valorar quantitativament la qualitat del/s servei/s prestat pel nou 

Proveïdor. L’incompliment del ANS permetrà rebre compensació econòmica en funció de certs 

paràmetres i en cas extrem, la renegociació o trencament contractual del projecte.  

3.6.2.1 ANS per Servei 

Es defineix un ANS per servei en base a les següents característiques:  

- Disponibilitat del servei: Els serveis hauran d’estar disponibles 99.98% del temps de servei 

(considerat com 24h*365 dies l’any), exceptuant parades programades i prèviament 

documentades.  

- Capacitat: El serveis hauran de tenir un 95% de la capacitat contractada. Aquest valor no serà 

mesurat activament, però si serà referència en incidències des del punt de vista de ANS.  

- Latència: Els serveis, en funció del tipus d’accés, podran tenir un màxim de 120% de retard. 

Aquesta latència serà l’agregat del RTD, packet loss ratio  i Jitter.  

Tipus de petició RTD Packet Loss Ratio Jitter 

Ethernet <8ms <0,05% <5ms 

SHDSL <15ms <0,1% <5ms 

Radio Enllaç <8ms <0,05% <5ms 
Taula 10 – Latència  

Els ANS començaran a aplicar-se a l’enviament d’un correu electrònic o trucada al telèfon de 

suport que el Proveïdor proporcioni, i es donarà per finalitzat un cop validat.  

Quedarà fora del càlcul del ANS: 

o Errors d’operativa per part de personal o tercers fora de l’abast del contracte. 

o Errors deguts a hardware o software no contemplats en el servei. 
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Les incidències que es considerin greus i que afectin greument la disponibilitat, seran revisades 

amb el nou Proveïdor, generant un informe i reunió, per tal de determinar l’origen del mateix i 

aplicar millores consensuades.  

 

3.6.2.2 ANS per peticions 

Es defineix l’ANS en base dels criteris de temps de resposta, resolució en funció del tipus de 

petició.  

Descripció de tipus de petició:  

Tipus de petició 

Incidència o problema greu 

Incidència o problema 

Canvi 

Petició de servei 
Taula 11 – Tipus de petició 

3.6.2.2.1 Temps de resposta 

ANS que correspon al temps de resposta que ha de donar el Proveïdor davant d’una sol·licitud 

de qualsevol dels tipus descrits.  

L’inici s’estableix un cop generada la petició cap el licitant, tant via bústia de correo com 

trucada. Un cop rebuda la petició, el Proveïdor es compromet a: 

o Dedicar recursos de forma continuada dins l’horari de servei fins a la seva solució.  

o En cas de obrir cas al fabricant, haurà de proporcionar el codi del cas 

Les prioritats (normal, important, alta i critica) seran decidides en el moment i pel CHBB.  

A continuació mostrem la taula de ANS del temps de resposta de tots els serveis han de 

complir:  

 
 Criticitat 

Tipus de petició Normal Important Alta  Crítica 

Incidència o problema greu     1h 30min 

Incidència o problema 4d 2d 1d NA 

Canvi 10d 5d 2d NA 

Petició de servei 5d 2d NA NA 
Taula 12 – ANS temps de resposta 
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Taula compliment ANS 

 
Criticitat 

Tipus de petició Normal Important Alta  Crítica 

Incidència o problema greu 
 

  95% 100% 

Incidència o problema 90% 90% 95%   

Canvi 90% 90% 95% NA 

Petició de servei 90% 90% 90% NA 
Taula 13 – % Compliment ANS 

 

3.6.2.2.2 Temps de resolució 

També es defineix el temps de resolució per alguns dels tipus de peticions, segons la taula:  

 
Criticitat 

Tipus de petició Normal Important Alta  Crítica 

Incidència o problema greu         

Incidència o problema         

Canvi         

Petició de servei 5d 2d 1d   
Taula 14 – ANS temps de resolució  

I el seu compliment: 

 
Criticitat 

Tipus de petició Normal Important Alta  Crítica 

Incidència o problema greu         

Incidència o problema         

Canvi         

Petició de servei 90% 90% 90%   
Taula 15 – % Compliment ANS 

3.6.2.3 Disponibilitat i Capacitat 

El Proveïdor ha de garantir les següents característiques del servei, tant de dades com de 

telefonia fixa: 

o Disponibilitat de les línies de comunicació del 99.98% 

o Disponibilitat de la xarxa de la operadora, tant de dades, com de veu fix o mòbil. 

o Capacitat de les línies del 95% en qualsevol situació, tant en línies de veu (trucades 

simultànies) com de dades. 

S'aplicaran totes les recomanacions i directrius relatives a la qualitat establertes per la CMT i 

resta de legislació vigent.  



  Plec de Característiques tècniques 

37 

 

 

 

3.6.2.4 Qualitat de la xarxa Mòbil 

En el cas de telefonia mòbil s’establiran els següents criteris de qualitat addicionals: 

o Disponibilitat de la xarxa: major que el 99,98% 

o Taxa global de bloqueig de trucades: inferior al 2% 

o Taxa global de trucades interrompudes: inferior al 2% 

o Temps mitjà d'establiment de trucada: inferior a 5 seg. 

o Disponibilitat de cobertura indoor als centres amb antenes del licitant. 

3.6.2.5 Notificacions averies greus 

El Proveïdor seleccionat haurà d’informar a l’interlocutor del CHBB de qualsevol incidència que 

afecti greument a la disponibilitat del servei, i de la seva xarxa.  

Aquestes notificacions es podran proporcionar a una direcció de correu que el CHBB posarà a 

disposició del adjudicatari.  

3.6.2.6 Suport 

El Proveïdor es compromet a oferir un sistema de comunicació multicanal (telèfon, web, e-

mail) per tal de poder demanar peticions de servei, tant d’ampliació, com de modificació de 

línies. El CHBB també haurà de proporcionar un interlocutor únic que permeti gestionar les 

diferents peticions i incidències en el servei. S’espera que aquestes peticions es realitzin dins 

de l‘horari diürn. 

3.6.2.7 Penalitzacions 

S’estableixen les següents penalitzacions per no compliment de l’acord de nivell de servei: 

o La disponibilitat inferior al ANS o no compliment de la capacitat: 15% de la facturació 

mensual del servei afectat.  

o El no compliment dels temps de resposta en peticions de servei:  5% de la facturació 

mensual del servei que s’ha demanat la petició (canvi, etc...). 

3.6.2.8 Garantia de preus en línia de mercat 

El CHBB desitja que el Proveïdor a la qual s’adjudiqui el projecte, assumeixi el compromís 

d’oferir els preus de trucades telefòniques que aplica a cada moment, estant en “línia de 

mercat”.  

3.6.2.9 Finestra de parada 

S’estableixen finestres de parada en funció dels serveis, per tal de poder actuar i realitzar 

canvis sobre ells, i no afectar al usuaris.  
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Aquestes parades podran ser realitzades en l’horari establert degut a incidències, però sempre 

hauran d’estar validades i informades en detall al CHBB.  

Taula finestra pactada: 

Servei Dia Hora Durada

Comunicacions de dades, fix i mòbil Primer dilluns de mes 23:00

Normal: 1 hora

Crítica: 4 hores amb pla de 

contigència

Finestra de parada

 

Taula 16 – Taula Finestra actuació  

3.6.3 Interlocució 
Per a cadascun dels lots s’haurà de definir un responsable del servei. Aquest responsable 

hauria de vetllar pel correcte funcionament del servei, el compliment dels ANS, i seguiment 

econòmic del mateix.  

L’interlocutor assignat realitzarà mínim, les següents tasques:  

o Inventariat del servei 

o Notificacions que puguin afectar el servei en producció  

o Escalat i seguiment d’incidències 

o Contacte únic.  

o Seguiment de peticions. 

3.6.4 Monitoratge 
El Proveïdor haurà de monitoritzar les diferents infraestructures, informant en cas d’incidència 

greu dins els 30 minuts posteriors a la falta de disponibilitat. Posteriorment, i en un termini de 

2 dies s’haurà d’enviar un informe de no disponibilitat informant de les causes del mateix, 

cronograma amb l’evolució de la resolució i accions de millora per evitar repeticions a futur.  
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3.7 Facturació  
Encara que cada Proveïdor pot oferir els seus serveis amb l’estructura tarifària que consideri 

més oportuna, el CHBB realitza les següents observacions en funció del servei.  

3.7.1 Estructura preus servei dades i telefonia fixa 
Es desitja: 

Veu i dades:  

o Tarificació per segon, sense cost de generació de trucada, ni càrrec per durada mínima. 

o Tampoc es desitja, encara que no serà motiu d'exclusió, quotes d'alta dels enllaços. 

o Preferiblement sense quotes mensuals per enllaç ni per DDI 

o El Proveïdor haurà de facilitar un fitxer amb les tarifes que es pugui carregar en 

l'aplicació FacTUR, per al control de les trucades. 

o Per facilitar l'avaluació de les ofertes, es pot acompanyar un estudi comparatiu entre 

l'oferta presentada i les tarifes de referència oficials de l'empresa. 

 

3.7.2 Estructura preus servei mòbil 
Es desitja:  

Veu:  

o Tarificació per segon, sense cost de generació de trucada, ni càrrec per durada mínima. 

o Tampoc es desitja, encara que no serà motiu d'exclusió, quotes d'alta, nivell mínim de 

facturació, ni costos administratius. 

Dades: 

o Tarifes planes de dades nacionals 

o Tampoc es desitja, encara que no serà motiu d'exclusió, quotes d'alta, nivell mínim de 

facturació, ni costos administratius. 

La facturació se subministrarà en format electrònic i es valorarà que per a les trucades 

enrutades pels primaris de la centraleta estiguin indicats per l'extensió que truca. 

Per facilitar l'avaluació de les ofertes, es pot acompanyar un estudi comparatiu entre l'oferta 

presentada i les tarifes de referència oficials de l'empresa. 
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3.8 Finalització del servei 
La finalització del servei, per la seva complexitat, haurà de gestionar-se seguint les mateixes 

directrius de projecte definits al punt 3.4, per tal de migrar, de forma ordenada el servei cap al 

Proveïdor que guanyi el següent concurs de serveis. 

El vell Proveïdor es compromet a proporcionar tots els mitjans necessaris i tècnics per facilitar 

la migració i per tancar el contracte prioritzant en tot moment la disponibilitat. 

D’altre banda el Proveïdor també es compromet a retornar les llicències, software i 

equipaments propietat del CHBB. 

Els terminals adquirits i infraestructura emprada durant la vida del contracte es retornaran al 

Proveïdor, tot i que podrà oferir, si ho considera oportú, una oferta de compra de terminals i 

de les infraestructures emprats. El CHBB es reservarà el dret d’adquirir els equipaments i 

terminals.  

3.9 Documentació oferent 
El Futur Proveïdor dels serveis haurà d’entregar acompanyant a la seva oferta la següent 

documentació: 

o Es lliurarà als usuaris la documentació necessària per facilitar la utilització dels serveis 

proposats. 

o El Proveïdor haurà d'elaborar informació comercial i tota aquella que faciliti la 

contractació dels seus serveis i les relacions amb els usuaris. 

o El Proveïdor haurà d'oferir un servei que compleixi fidelment les condicions i 

requeriments citats en aquestes especificacions. Haurà de facilitar tota la informació 

que sigui necessària per garantir l'èxit d'aquest projecte. Es presentaran quatre còpies 

impreses de l'oferta, i quatre còpies en format electrònic, amb la següent estructura: 

1. Compromís que es compleixen les especificacions i s'assumeixen els 

compromisos sol·licitats. Contestar fil per randa indicant si està o no conforme 

2. Avantatges addicionals enfront del contemplat en el present Plec, que aporta la 

solució oferta. 

3. Termini de posada en operació dels serveis. Pla de migració. 

4. Validesa de l'oferta. Mínim 3 mesos. 

Tota l'oferta haurà de ser clara, concreta i concisa, contestant a tots els punts contemplats i en 

l'ordre exposat anteriorment. Es desestimaran aquelles ofertes que no compleixin 

estrictament aquest requisit. 
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3.10 Documentació del futur Proveïdor 
L’oferta del futur Proveïdor haurà d’incloure la següent documentació tècnica: 

1. Document de disseny general i resum executiu 

2. Document de proposta 

Tota aquesta documentació s’ha d’entregar en format electrònic no escanejat (ha de permetre 

cerques de text en format DIN A4 i lletra no inferior a 12 punts). Es podran entregar altres 

documents annexes. 

3.10.1 Document Disseny General 
El document de disseny no pot superar les 6 pàgines (1 cara) i ha d’incloure (només) els 

següents punts: 

1. Resum executiu (1 pàgina màx). 

2. Detall de punts d’oferta tècnica amb els seus valors nominals sense puntuació final 

que realitzarà el CHBB (1 pàgina màx). 

3. Esquema general de connectivitat i d’instal·lacions (1 pagina màx) 

4. Resum de la solució i punts més rellevants (3 pàgines màx). 

 

3.10.2 Document Disseny Específic 
El document de disseny específic no pot superar les 25 pàgines (1 cara) i ha de contenir 

(només) els següents punts: 

1. Resum del document 

2. Disseny general de la solució. 

3. WBS del projecte de migració, en un format detallat basat en hores/home i incloent el 

perfil professional de cada tasca i empresa que ha de realitzar les taques (CHBB o 

Proveïdor). 

4. Calendari de projecte en format Gantt incloent les dependències 

5. Camí crític del projecte proposat 
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4 Plec de clàusules administratives per la contractació de línies 
de veu, dades i mòbil per part d’un Client 

 

En aquest apartat es descriu de forma clara i concisa, l’import de la licitació, la documentació i 

estructura dels sobres i els criteris d’adjudicació tècnica.  Aquest document sempre 

acompanya al plec tècnic per tal de que totes les empreses Proveïdores que licitin sàpiguen 

quines són les regles.  

A continuació descrivim un plec de clàusules administratives, que serveixin d’exemple pel plec 

que hem generat anteriorment.  

 

4.1 Imports de la licitació  
 

 2016 2017 2018 

LOT 1 30.100€ 130.000€ 128.000€ 

LOT 2 15.050€ 75.000€ 65.000€ 

Taula 17 – Imports licitació 

4.2 Estructura de sobres 
Com ja s’ha comentat anteriorment, per tal de presentar-se a la adjudicació caldrà aportar el 

següents sobres:  

4.2.1 Sobre Administratiu 
Es lliurarà:  

o Còpia de llicències per prestar el serveis de Proveïdor al lot presentat. 

o Documentació acreditativa de l’empresa Proveïdora per tal de demostrar la seva 

solvència tècnica i professional.  

� Referències de serveis equivalents 

� Recursos tècnics 

 

4.2.2 Sobre Tècnic 
En aquest sobre es presentaran els documents de Disseny General i Específic del lot licitat.  
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4.2.3 Sobre Econòmic 
En el sobre econòmic es tindran que presentar. 

1. Model d’oferta tècnica 

2. Costos del projecte de migració.  

4.3 Criteris d’adjudicació tècnics 
Els criteris d’adjudicació tècnics són els descrits ens els següents apartats 

 -  Lot 1: Comunicacions de dades, veu fixa i Veu IP 

-  Lot 2: Comunicacions de mòbil 

 

4.3.1 Lot 1: Comunicacions de dades, veu fixa i Veu IP 
 

Puntuació dels criteris:  

Criteri Lot 1 (punts) 

Valoració econòmica (objectiva) 60 

Disseny general de la solució proposada 15 

Gestió i planificació del projecte 10 

Redundància de la solució 10 

Prestació del servei 5 

Taula 18 – Puntuació de criteris veu i dades fixe 

Disseny general de la solució proposada 

· Servei de dades (60%): 

o Arquitectura tècnica, valorant especialment la seva fiabilitat, ampla de banda, 

seguretat, control pro actiu (70%). 

o Integració amb els elements de la xarxa LAN del CHBB, eines de filtratge de continguts, 

anti-spam, antivirus (30%). 

· Servei de veu fixa (40%): 

o Arquitectura tècnica, valorant especialment la seva fiabilitat, ampla de banda, 

seguretat, control pro actiu (80%). 
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o Serveis de valor afegit que proporcionin una millora tècnica, des del punt de vista de 

solució de la demanda (20%).  

 

Gestió i planificació del projecte 

Es valorarà la documentació entregada de migració i d’implantació de la xarxa de dades de la 

forma menys disruptiva, incloent dades (50%) i veu (50%).  

La proposta que ofereixi més garanties en el compliment de les dates obtindrà la màxima 

puntuació, mentre que la menys n’ofereixi obtindrà zero punts.  

 

Redundància de la solució 

· Servei de dades (60%): 

o Redundància d’accés de fibra als enllaços principals als hospitals, per diferents camins 

i/o circuits virtuals. Per exemple: entrades de fibres per diferents façanes de l’Hospital.  

o Es valorarà el proveïment de camins redundats d’accés als centres no-hospitals, amb 

tecnologia diferent a la principal.  

· Servei de veu fixa (40%): 

o Millora de l’accés veu IP , redundància de l’arquitectura, capacitat de reacció 

davant desastres mèdics o caigudes generals i ajustar-se a les necessitat de cada 

hospital, en cada moment.  

 

 

Prestació del Servei  

Dins d’aquest punt es valorarà la millorar de l’acord del nivell de servei (100%) 

o Disponibilitat del servei (50%) 

o Resposta en el suport del servei (25%) 

o Resolució en el suport als serveis (25%) 
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4.3.2 Lot 2: Comunicacions de mòbil 
 

Puntuació dels criteris:  

Criteri Lot 1 (punts) 

Valoració econòmica (objectiva) 70 

Disseny general de la solució proposada 10 

Cobertura 8 

Prestació del servei 8 

Gestió i planificació del projecte 4 

Taula 19 – Puntuació de criteris mòbil  

Disseny general de la solució proposada 

· Servei de mòbil (100%) 

o Arquitectura tècnica, valorant especialment la seva fiabilitat, ampla de banda, 

seguretat, control pro actiu (51%). 

o Serveis de valor afegit que proporcionin una millora tècnica, des del punt de vista de 

solució de la demanda (17%).  

o Integració amb els sistemes de telefonia del CCHB.(17%) 

o Integració amb el sistema de veu fixa (numeració única, bústia de veu integrada amb el 

e-mail, etc...) (15%). 

Cobertura 

Garanties de la cobertura de la telefonia mòbil en cada hospital, el qual es demostrarà  

mitjançant l’acord/compromís de realitzar les inversions necessàries per tal de mantenir una 

cobertura del 100% a la major part dels usuaris dels centres (100%). 
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Prestació del Servei  

Dins d’aquest punt es valorarà:  

· Millorar l’acord del nivell de servei ANS (90%) 

o Disponibilitat del servei (50%) 

o Resposta en el suport del servei (25%) 

o Resolució en el suport als serveis (25%) 

· Servei de mòbil (10%) 

o Estoc de terminals per canvis immediats en cas d’incidència (100%) 

 

Gestió i planificació del projecte 

La proposta que ofereixi més garanties en el compliment de la disponibilitat i fiabilitat del 

canvi d’operador obtindrà la màxima puntuació, mentre que la menys n’ofereixi obtindrà zero 

punts.  

4.4 Termini de presentació.  
El termini de presentació dels sobres és el 16 de Setembre 2016. Qualsevol sobre rebut fora 

d’aquest termini quedarà automàticament rebutjat i per tant, no serà considerat per la 

licitació.  

L’adjudicació de cada Lot es realitzarà 16 de Octubre 2016, amb la puntuació corresponent a 

cada proveïdor, i l’assignació del Lot al Proveïdor o Proveïdors corresponents.  

Els Proveïdors assignats per Lot, o en cas de ser el mateix, tindran 15 dies hàbils, per tal de 

generar el contracte marc i específic per lot, i formalitzar la contractació dels serveis.  
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Un cop l’empresa A, en aquest cas CHBB, ha realitzat, pensat, estructurat les condicions i plecs 

tècnics, realitzarà l’acta públic de presentació, per tal de promocionar el concurs llençat. La 

figura del Sponsor executiu serà clau per l’èxit de convocatòria, ja que serà el responsable de la 

participació, amb el màxim de proveïdors possibles. El seu objectiu serà crear expectativa a 

proveïdors potents, que facin de crida per altres proveïdors.  

Un cop promociat el concurs, els diferents proveïdors interessat podran adquirir el plec tècnic i 

administratiu, per tal d’estudiar de forma acurada (costos [capex i opex] necessaris, 

equipament tècnic i humà, recursos,...) per tal de decidir la seva presentació oficial o no.  

Ara per tant, serà un bon moment per canviar de perspectiva, i posar-nos en la visió d’un 

Proveïdor de serveis, el qual rep i estudia l’oferta del CHBB.  

En els següents punts es simularà la resposta d’un proveïdor A ha l’oferta presentada pel 

CHBB.  

L’objectiu d’aquest apartat, serà observar quines són les decisions i punts claus a respondre de 

forma clara, així com intentar explicar el màxim possible les característiques dels serveis oferts 

per cobrir les expectatives del client. 

Per tant, en aquest apartat, veurem exemplificada una resposta a l’oferta, un cop estudiada la 

rendibilitat de la mateixa. Cal recordar que la rendibilitat, és un dels punts més importants, ja 

que pot decidir la presentació o no a l’oferta.  
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5 Gestió d’un projecte de comunicacions per part del Proveïdor 
A 

5.1 Introducció 
Un cop el possible candidat ha rebut la informació referent al projecte, condicions i criteris, 

s’inicia en els diferents departaments (Enginyeria de client, Jurídic, Fiscal, financer i Tècnic) les 

tasques necessàries per tal de validar, i en cas de ser un projecte rentable, reomplir els sobres 

pertinents. Cal realitzar l’oficialització d’aquests sobres per determinar que el proveïdor A és 

presentarà a l’oferta de licitació concreta o concurs.  

Cal destacat, que en el Proveïdor A d’exemple, s’inicia un procés intern, on s’estableix un grup 

de treball dedicat en exclusiva al concurs. Aquest grup de treball, normalment generat amb 

diferents persones de cada departament implicat, realitzarà el seguiment del projecte i 

redacció de tota la documentació necessària per tal de realitzar la presentació i licitació. 

Recordar que aquest grup de treball s’organitzarà segons els rols descrits en l’apartat 2.4. i 

seran els responsables de parlar amb el grup de treball que l’empresa A (CHBB) haurà format 

per tal d’aclarir dubtes que apareguin en el transcurs del concurs.  

Tot aquest procés intern que es desenvolupen en els Proveïdors,  no és objectiu d’aquest 

projecte, i es deixa per futurs treballs el desenvolupament i explicació dels processos de 

validació interns.  

5.2 Generació de la documentació necessària 
Un cop compilada tota la informació es genera tota la documentació per tal d’enviar-la i per 

tant entrar en la licitació.  

5.2.1 Sobre Administratiu.  
En aquest apartat o sobre s’explica la solvència del Proveïdor A en qüestió. S’ofereix una vista 

econòmica i solvència del mateix amb exemples de clients similars ja gestionats. Això queda 

fora de l’objectiu d’aquest projecte i per tant el donarem com reomplert.   

5.2.2 Sobre  Tècnic.  
En aquest apartat s’exposa de forma resumida l’abast cobert del projecte per part del 

Proveïdor. Es detalla de forma breu, quines tecnologies seran utilitzades, capacitats, QoS,  

enllaços, equipament i especificacions, terminals mòbils que seran emprats en la solució. 

S’utilitza aquest format, per tal d’ajudar al grup de treball del CHBB, la lectura de totes les 

propostes i poder predecidir en les següents etapes quin Proveïdor pot satisfer millor les seves 

necessitats.  

A continuació, es desenvoluparà els documents (un per lot) del disseny general del servei de 

dades i telefonia fixa, així com el disseny general del servei de mòbil. Siguin aquests 

documents només considerats com a exemple per aquest projecte.   
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5.2.2.1 Document del Disseny General del LOT 1: Servei de dades i telefonia fixa.  

 

5.2.2.1.1 Resum Executiu 

El proveïdor A, es complau a respondre a la invitació per adjudicar els serveis de 

telecomunicacions, en concret els serveis de telecomunicacions veu i dades fixes, pel CHBB.  

El proveïdor A vol esdevenir soci tecnològic de referència pel CHBB i acompanyar-lo en tot el 

procés de renovació tecnològica del seu servei de dades i telefonia fixa, aportant el know-how 

en tecnologia, qualitat de servei i model de relació pel que fa a la posta en marxa de les 

solucions, manteniment i atenció al client.  

Els punts més rellevants de la proposta tècnica són:  

Servei de dades:  

La proposta realitzada per la solució de dades és mitjançant la Fibra Òptica, redundada i amb 

backup per RadioEnllaç, no només per requeriments, sinó per necessitats bàsiques de servei 

que el CHBB dóna al ciutadà.  

o Servei IP VPN Mpls principal de 9 seus connectades mitjançant accessos Ethernet 

mitjançant F.O amb 100% de garantia, redundats i garantits, ampliables a 1Gbps d’ample 

de banda.  

o Servei IP VPN de backup de les 9 seus connectades mitjançant accessos Ethernet 

mitjançant  RadioEnllaç amb 100% de garantia, redundats i garantits, ampliables a 100 

Mbps d’ample de banda. 

o Configuració de QoS amb 5 tipologies de classes de servei  (ToIP, videoconferència, i 3 

tipus de dades), garantint així la priorització dels trànsits més crítics davant d’eventuals 

sobrecàrregues del sistema.  

o Accés a Internet Corporatiu de 100 Mbps simètrics i garantit al 100%, mitjançant la Fibra 

Òptica a l’hospital principal (Hospital Blanc) amb capacitat de creixement fins a 1Gbps i 

router de gestió Cisco 2921. 

o Accés a la Sanitat Pública o Anella Sanitaria de 100 Mbps, 100% garantit i simètric,  

Ethernet amb Fibra Òptica a l’hospital principal amb capacitat de creixement de 1 Gbps.  
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Servei de Veu:  

Degut a la necessitat del CHBB de donar servei al ciutadà ininterrompudament, es proposa un 

servei de veu d’alta disponibilitat.  

o Migració de l’actual sistema tradicional ATM a enllaços IP amb un 1 trunk SIP de 60 canals 

pels centres Hospital Blanc i Hospital Vermell, independents del canal de dades, muntat 

sobre Fibra Òptica i amb la capacitat de créixer en tants canals de comunicació com la 

necessitat del CHBB, cobrint d’aquesta manera possibles emergències mèdiques. 

o QoS de l’encaminament de les trucades entrants i sortints, aprofitant tots els canals de la 

forma òptima. 

o Organització i migració de la numeració actual entre proveïdors, de forma senzilla i fàcil, 

conservant la numeració.  

o Servei de backup Number, que permet redreçar les trucades entrants cap al destins que el 

CHBB desitgí, i prèviament configurat.  

o Servei de “novació” d’aquella numeració que el CHBB desitgi conservar de les línies 

telefòniques d’altres centres.  

 

Serveis Generals:  

El Proveïdor A posa a disposició del CHBB el millor equip humà i tècnic disponible per la posada 

en marxa del projecte i la seva explotació. L’objectiu és que el departament del IT del CHBB es 

senti recolzats en tot moment.  

S’inclou:  

o Oficina d’implantació, format per les figures de *Gestor Personal, *Service Manager, 

*Gestor Comercial i *Equip de Prevenda.  

o Projecte de migració, sense talls i ràpid.  

o La Provisió dels serveis es realitzarà en un termini de 48 dies laborables, un cop realitzades 

les tasques de cablejat, configuració i proves. Assumint totes les despeses lligades a la 

posada en marxa.  

o Portal web avançat, per oferir informació dels serveis contractats, informes, estadístiques 

de veu i dades, monitorització, facturació, etc... 

o ANS signats per contracte, compromesos i penalitzables en cas  d’incompliment.  

o La millor oferta econòmica, segons la situació actual del mercat nacional i internacional.  
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5.2.2.1.2 Oferta tècnica 

Els serveis proposats pel CHBB es descriuen en aquest document i donen resposta als 

requeriments sol·licitats al plec tècnic 

Servei de dades:  

o IP VPN Mpls principal de 9 seus connectades mitjançant F.O 100 % garantida i redundada, 

ampliable fins a 1Gbps d’ample de banda. Respecte a les línies dels hospitals principals, el 

proveïdor A, muntarà un segon equip de Fibra (SW carrier) que permetrà configurar nous 

circuits amb les velocitats de port de 1Gbps, amb un cabal de 100 Mbps per l’Hospital 

Blanc ampliable a 500 Mb, 50 Mbps per Hospital Vermell i Hospital Verd, ampliables a 200 

Mbps, sense canvis de cap equipament. Aquestes capacitats i connexions seran 

independents dels accessos radioenllaç.  

o IP VPN Mpls backup de les 9 seus connectades mitjançant accessos RadioEnllaç, 100% 

garantit i redundat ampliables fins a 100 Mbps d’ample de banda.  

o Aquesta tecnologia està muntada via un carrier de RadioEnllaços, RE.SA, com a xarxa 

independent de la xarxa principal, garantint així la seva independència.  Els cabals 

proposats per les seus principals son de 30 Mbps, i de 10 Mbps per la resta d’ubicacions.  

o El servei IP VPN Mpls permet configurar QoS i assignar d’aquesta manera priorització de 

classes de servei i trànsit de dades, prioritzant així el trànsit més crítics en situacions de 

saturació.  

o Accés a Internet Corporatiu de 100 Mbps simètric i garantit al 100% mitjançant F.O a 

l’hospital principal amb capacitat de creixement fins a 1Gbps més router Cisco 2921. 

o Accés a la Sanitat Pública o Anella Sanitaria de 100 Mbps, 100% garantit i simètric,  

Ethernet amb Fibra Òptica a l’hospital principal amb capacitat de creixement de 1 Gbps.  

 

Servei de Veu:  

Degut a la necessitat del CHBB de donar servei al ciutadà ininterrompudament, es proposa un 

servei de veu d’alta disponibilitat.  

o Migració de l’actual sistema tradicional ATM a enllaços IP amb un 1 trunk SIP de 60 canals 

pels centres Hospitals Blanc i Vermell, independents del canal de dades, muntat sobre 

Fibra Òptica i amb la capacitat de créixer en tants canals de comunicació com la necessitat 

del CHBB, cobrint d’aquesta manera possibles emergències mèdiques, etc... 

o QoS de l’encaminament de les trucades entrants i sortints, aprofitant tots els canals de la 

forma òptima. 
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o Organització i migració de la numeració actua entre proveïdors, de forma senzilla i fàcil, 

conservant la numeració.  

o Servei de backup Number, que permet redreçar les trucades entrants cap al destins que el 

CHBB desitgí, i prèviament configurat.  

o Servei de “novació” d’aquella numeració que el CHBB desitgi conservar de les línies 

telefòniques d’altres centres.  

 

Serveis Generals:  

El Proveïdor A posa a disposició del CHBB el millor equip humà i tècnic disponible per la posada 

en marxa del projecte i la seva explotació. L’objectiu es que el departament del IT del CHBB es 

senti recolzats en tot moment.  

S’inclou:  

o Oficina d’implantació, format per les figueres de *Gestor Personal, *Service Manager, 

*Gestor Comercial i *Equip de Prevenda.  

o Projecte de migració, sense talls i ràpid.  

o Provisió dels serveis es realitzarà amb un termini de 48 dies laborables, un cop realitzades 

les tasques de cablejat, configuració i proves. Assumint totes les despeses lligades a la 

posta en marxa.  

o Portal web avançat, per oferir informació dels serveis contractats, informes, estadístiques 

de veu i dades, monitorització, facturació, etc... 

o ANS signats per contracte, compromesos i penalitzables en cas  d’incompliment.  

o Assegurant la millor oferta econòmica, segons la situació actual del mercat nacional i 

internacional.  
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5.2.2.1.3 Proposta i Esquema General de la connectivitat i d’instal·lacions del proveïdor A 

 

Disseny Dades 

 

Il·lustració 3 – Disseny dades proposta 

Tal i com es sol·licita en el plec, el proveïdor A proposa una migració de la xarxa actual (ja 

actualment amb aquest Proveïdor) a un escenari amb una solució MPLS, tal i com és pot 

contemplar el l’esquema adjunt. Aquesta solució permetrà al CHBB, gaudir d’una 

infraestructura més segura, fiable, i una gran varietat de serveis. L’actual solució proposada 

també permetrà accedir a l’Anella Sanitària, prioritzar trànsit de serveis crítics i per tant poder 

garantir l’òptim funcionament de les aplicacions vitals del negoci.  

La xarxa principal proposada, es basa en accessos Ethernet over Fibra Òptica, per tant 100% 

garantits els BW i redundats. Aquesta xarxa està configurada en anella de manera que cada 

centre del CHBB sempre penjarà mínim de 2 nodes diferents de la xarxa, per tant dotant cada 

centre d’Alta disponibilitat.  
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La proposta de BW de les línies principals són:  

Centre Circuit/Port BW Ampliable 

Hospital Blau 1000 Mbps 100 Mbps 500 Mbps 

Hospital Vermell 1000 Mbps 50 Mbps 200 Mbps 

Hospital Blau 1000 Mbps 50 Mbps 200 Mbps 

Altres centres 100 Mbps 10 Mbps 100 Mbps 

Taula 20 – Proposta de BW per F.O 

 

Respecte a les línies de backup, la proposta és configurar accessos RadioEnllaç, amb un 

proveïdor extern, amb Ethernet 100% garantits i alta disponibilitat.  

Centre Circuit/Port BW Ampliable 

Hospital Blau 100 Mbps 30 Mbps 100 Mbps 

Hospital Vermell 100 Mbps 30 Mbps 100 Mbps 

Hospital Blau 100 Mbps 30 Mbps 100 Mbps 

Altres centres 100 Mbps 10 Mbps 100 Mbps 

Taula 21 – Proposta de BW per RE 

L’accés a Internet serà de 100 Mbps sobre Ethernet over Fibra Òptica, amb 100% garantit amb 

capacitat de creixement de 1 Gbps, que haurà de configurar-se sobre un router Cisco 2921.  

L’accés a la Sanitat Pública o Anella Sanitària serà de 100 Mbps sobre Ethernet over Fibra 

Òptica, amb 100% garantit amb capacitat de creixement de 1 Gbps.  

La integració amb els elements de xarxa Lan del CHBB es realitzaran mitjançant equipament 

Cisco, configurats en HSRP per poder realitzar el backup automàtic entre les dues *VPN en la 

resta de centres.   
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Disseny Veu 

 

Il·lustració 4 – Disseny veu proposat 

Pel disseny del servei de veu, el proveïdor A proposa una solució de veu d’alta disponibilitat 

entre els 2 centres amb més confluència d’usuaris, l’Hospital de Blanc i l’Hospital Vermell.  

En ambdues seus es proposa muntar un accés IP trunk (SIP Trunk) de 60 canals over Fibra 

Òptica  i un primari mòbil over Fibra Òptica. Aquest últim primari serà configurat de tal manera 

que pugui ser backup del SIP Trunk en cas de necessitat.  

Aquest servei també proporciona una configuració QoS per tal de prioritzar el trànsit del ToIP 

sobre la resta i garantir així les comunicacions de veu.  

El proveïdor de les centraletes (PBX SA), haurà de coordinar-se amb el proveïdor A per tar de 

realitzar la correcta implementació.  

 

5.2.2.1.4 Gestió i planificació del projecte  

El Proveïdor A s’encarregarà d’assumir la coordinació del tot el procés de migració i posta en 

marxa, garantint el menor impacte a l’usuari final, mitjançant la figura del Cap de Projecte. 

Aquest vetllarà per garantir que la migració, canvis i millores dels serveis proposats sigui en un 

temps estimat de 48 dies laborals.  

El Proveïdor A , assumeix totes les possibles despeses lligades a la posada en marxa dels 

serveis.  

Per altra banda, el Proveïdor A proposa un pla d’explotació basat en la proximitat i flexibilitat 

en la gestió postvenda del servei de telecomunicacions. És per aquest motiu que s’ha creat un 
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equip dedicat al CHBB per tal d’aconseguir l’excel·lència en l’atenció d’usuaris, adaptant-se en 

tot moment als requisits del CHBB, i al seu dia a dia. Les figures seran el *Gestor Personal i com 

a responsable del servei, el *Service Manager. 

 

5.2.2.1.5 Prestació del servei i ANSs 

 

Gestió i planificació del projecte  

El proveïdor A proposa una disponibilitat del servei del 99.98% del temps de servei (24x7 els 

365 dies l’any) , exceptuant parades programades que no penalitzen el temps de ANS del 

servei.  

El proveïdor A, garanteix les següents característiques del servei de dades i veu fixes:  

o Disponibilitat de les línies de comunicació del 99.98%, independentment de les possibles 

causes que puguin afectar a les línies.  

o Disponibilitat de la xarxa del Proveïdor A, tant dades, veu i mòbil 

o Capacitat de les línies del 100% en qualsevol situació.  

Pel que fa a les incidències greus que afectin a la disponibilitat, el proveïdor revisarà amb el 

CHBB de forma mensual, mitjançant la figura del Service Manager, cadascun dels incidents per 

tal de veure la causa origen del mateix, eliminant del còmput del ANS aquelles que siguin 

degudes a canvis que afectin de forma greu la disponibilitat del servei i que hagin estat creades 

per persones alienes al proveïdor A.  

S’aplicaran totes les recomanacions i directrius relatives a la qualitat del servei establertes per 

la *CMT i resta de legislació vigent.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  Gestió d’un Projecte de Comunicacions 

58 

 

 

 

Resposta en el suport del servei 

A continuació es mostra la taula de ANSs de temps de resposta per a tots els serveis oferts pel 

Proveïdor A:   

 Criticitat 

Tipus petició Normal Important Alta Crítica 

Incidència o problema 

greu 

NA NA 1h 30 min 

Incidència o problema 4d 2d 1d NA 

Canvi 10d 5d 2d NA 

Petició de Servei 5d 2d NA NA 

Taula 22 – ANS Temps de resposta 

Aquest ANS correspon al temps de resposta que ofereix el Proveïdor A davant un e-mail enviat 

a la bústia de suport o Service Manager. Un cop rebut aquesta primera resposta, el Proveïdor 

A es compromet a: 

o Garantir la resposta de la petició, i dedicar recursos de forma continuada dins l’horari de 

servei fins a solucionar la petició.  

o En cas que la petició s’escali al fabricant, el proveïdor facilitarà el cas al CHBB i quedarà a 

l’espera del fabricant, parant-se novament el còmput del ANS, fins resposta.  

El CHBB es compromet a mantenir per sota del 5% les peticions d’importància: “Alta” i 

“Important”.  

Les prioritats seran marcades pel CHBB i s’emprarà un sistema coherent per tal de evitar l’abús 

de les prioritats.  
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Pel que fa el compliment del temps de resposta del ANS.  

 Criticitat 

Tipus petició Normal Important Alta Crítica 

Incidència o problema 

greu 

NA 90% 95% 100% 

Incidència o problema 90% 90% 95% NA 

Canvi 90% 90% 95% NA 

Petició de Servei 90% 90% NA NA 

Taula 23 – % Compliment temps de resposta 
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5.2.2.2 Document del Disseny General del LOT 2: Servei mòbil 

 

5.2.2.2.1 Resum Executiu 

El proveïdor A, es complau a respondre a la invitació per adjudicar els serveis de 

telecomunicacions, en concret els serveis de telecomunicacions mòbil, pel CHBB.  

El proveïdor A vol esdevenir soci tecnològic de referència pel CHBB i acompanyar-lo en tot el 

procés de renovació tecnològica del seu servei telefonia mòbil, aportant el know-how en 

tecnologia, qualitat de servei i model de relació pel que fa a la posta en marxa de les solucions, 

manteniment i atenció al client.  

Els punts més rellevants de la proposta tècnica són:  

o Creació d’un grup tancat d’usuaris o *XPV (Xarxa Privada Virtual). El proveïdor A ofereix les 

trucades internes entre mòbils de cadascun dels centres a cost 0€, per tant suposa un gran 

estalvi econòmic. Tanmateix estableix una quota mensual de 0€ pel manteniment.  

o Renovació de parc actual de terminals actuals, substituint-los per equipaments de nova 

generació (en el moment del redactat de l’oferta) que milloren les prestacions i ergonomia 

dels actuals. Com a recomanació el Proveïdor A, proposa renovar el parc de terminals 

iPhone i iPads per models de nova generació.  

o El parc considerat serà el següent:  

� 3 enllaços Primaris mòbils: 2 en Hospital Blanc i 1 en l’Hospital Vermell. 

� 500 unitats de terminals de gamma bàsica de veu. 

� 65 Terminals SmartPhone Android 

� 11 Terminals SmartPhone IOS 

� 11 Tablets iPad 

� 5 Targetes de dades GPRS/UMTS/4G 

� 2 enllaços fixe-mòbil  

o El Proveïdor A mantindrà tot el pla de numeració actual i dotarà al CHBB de nova 

numeració.  

o El Proveïdor A proporcionarà d’estoc o farmaciola de seguretat in situ del 10% del total de 

terminals de cada gamma, i el 10% de targetes *SIM actives.  

o El Proveïdor A oferirà un pla de renovació per punts, basats en 10% de la facturació.  
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o La migració de terminals i subministrament de nova numeració i hardware es realitzarà 

amb un període de 20 dies laborables, evitant talls i només sol·licitant portabilitats 

d’aquelles numeracions necessàries.  

o El Proveïdor A assumeix totes les despeses lligades a la posta en marxa del servei.  

o El Proveïdor A posarà a disposició al CHBB de totes les eines de gestió i administració 

possibles, per tal de facilitar el seguiment i qualitat del servei. D’aquesta manera el CHBB 

podrà gestionar i controlar el parc d’usuaris.  

o El  Proveïdor A proposa el servei de Enviament massiu de SMS per tal de poder gestionar 

les comunicacions massives del seus usuaris (recordatoris, avisos, etc...). Eina molt útil per 

RRHH.  

o El Proveïdor A també proposa el sistema de GPM (Gestió del parc Mòbil) del Proveïdor A 

per tal de poder gestionar els dispositius mòbils (PDAs, tablets, Smarthphones i telèfons 

tradicionals) , inventariar i aplicar polítiques de seguretat.  

5.2.2.2.2 Oferta tècnica 

Els serveis de Proveïdor A proposats i descrits en aquest document i contemplats seran:  

o 2 Enllaços Mòbils en Hospital Blanc amb Fibra Òptica.  

o 1 Enllaç Mòbil en l’Hospital Vermell amb Fibra Òptica.  

o 1 Enllaç Fixe-Mòbil (FM) a Residència A. 

o 1 Enllaç Fixe-Mòbil (FM) a Residència B. 

o Renovació de tot el parc de terminals actuals, substituint-los per equipament amb les 

prestacions del plec. El número de terminals de cada gamma seran els següents: 

� 500 unitats de terminals de gamma bàsica de veu. 

� 65 Terminals SmartPhone Android 

� 11 Terminals SmartPhone IOS 

� 11 Tablets iPad 

� 5 Targetes de dades GPRS/UMTS/4G 

o El Proveïdor A proporcionarà a CHBB una farmaciola de seguretat on hi haurà un stock 

del 10% del total de terminals de cada gamma i 10% de targetes SIM actives.  

o Es proporcionarà un mètode de renovació de terminals basat en el 10% de la 

facturació del CHBB. Aquest import podrà ser bescanviat per terminals lliures del 

catàleg del Proveïdor A.  
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o Es realitzarà un grup tancat d’usuaris o XVP que podran trucar-se entre ells sense cost, 

ni en minuts ni en quotes.  

o També és proporcionarà un pla de numeració integral de 4 Dígits per tal de facilitar les 

trucades entre usuaris del XPV i centres.  

o La migració de terminals i subministrament de nova numeració i hardware es realitzarà 

amb un període de 20 dies laborables. Evitant talls i només sol·licitant  portabilitats 

d’aquelles numeracions necessàries.  

o El Proveïdor A assumeix totes les despeses lligades a la posta en marxa del servei.  

o El Proveïdor A posarà a disposició al CHBB totes les eines de gestió i administració 

possibles, per tal de facilitar el seguiment i qualitat del servei. D’aquesta manera el 

CHBB podrà gestionar i controlar el parc d’usuaris.  

o El  Proveïdor A proposa el servei de Enviament massiu de SMS per tal de poder 

gestionar les comunicacions massives del seus usuaris (recomanacions, avisos, etc...). 

Eina molt útil per RRHH.  

o El Proveïdor A també proposa el sistema de GPM (Gestió del parc Mòbil) del Proveïdor 

A per tal de poder gestionar els dispositius mòbils (PDAs, tablets, Smarthphones i 

telèfons tradicionals) , inventariar i aplicar polítiques de seguretat.  

o El Proveïdor A garanteix la cobertura tant outdoor com indoor, en tot cas presentarà 

informes d’estudi de cobertura dels centres que ho requereixin.  

o Servei d’accés tant a Internet 3G com 4G i 4G+.  
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5.2.2.2.3 Proposta i Esquema General de la connectivitat i d’instal·lacions del proveïdor A 

 

 

Il·lustració 5 – Esquema General Veu 

Tal i com sol·licita el plec, el Proveïdor A proposa un disseny amb 3 enllaços Primaris per el 

servei de telefonia mòbil. Aquests estaran muntats mitjançant enllaços de 2 Mbps amb Fibra 

Òptica i configurats en la XPV per tal d’obtenir una millor gestió de les trucades mòbils i un pla 

abreujat de 4 digitis entre diferents centres.  

Per tant, els principals centres quedarien amb: 

o 2 Enllaços Mòbils en Hospital Blanc amb Fibra Òptica.  

o 1 Enllaç Mòbil en l’Hospital Vermell amb Fibra Òptica.  

Les 4 petites seus, ABS C, ABS T, CAE C i CAE SF, també es migraran a telefonia IP i seran 

extensions remotes de la mateixa plataforma IP, i per tant, com l’hospital Verd, cursen les 

trucades sortints i entrants per l’hospital Blanc.  

En el cas de l’hospital Vermell, hi ha una integració entre telefonia IP i l’analògica, i per tant el 

Proveïdor A, proposa un enllaç QSIG, que permeti interactuar entre les respectives 

numeracions i entre tots els centre. 

Les residencies (Residència A i Residencia B) no estan integrades dins la xarxa de telefonia IP, i 

la proposta suggerida pel proveïdor A és instal·lar-hi uns enllaços fix-mòbil (FM) per poder 

realitzar les trucades a mòbils i “novar” les numeracions fixes tradicionals.  
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Per altra banda, el CHBB desitja poder tenir correu en mobilitat amb 3G/4G i la proposta 

suggerida pel proveïdor A per mantenir el servei de correu mòbil es basa en l’Active Sync, que 

permet connectar els mòbils dels usuaris de manera senzilla i segura amb els sistemes de 

Microsoft Exchange corporatius, afegint les següents funcionalitats:  

- Disposar al mòbil d’informació actualitzada de la bústia de correu Exchange,  calendari, 

contactes, tasques i notes.  

o Sincronització dels esdeveniments a través de les funcionalitats d’Exchange Active 

Sync. 

o Realitzar cerques a la llisa global d’adreces. 

o Aplicar esborrats remots de la informació en dispositius perduts i/o robats.  

o Definir i aplicar directives de contrasenyes de dispositius mòbils.  

- Els usuaris amb mobilitat que ho desitgin podran connectar a la IP_VPN del CHBB mitjançant 

la configuració d’una APN privat que assignarà recursos reservats de la xarxa privada del CHBB, 

i per tant garantint per cada element connectat la màxima privacitat en l’enviament de les 

dades transmeses i poden aplicar polítiques de seguretat i restricció mitjançant FW de 

Internet.  

Altres sistemes oferts, com ara l’enviament massiu de SMS i la gestió de dispositius (GPM), es 

sostenen sobre plataformes redundades en cloud amb un alt grau de seguretat contra 

possibles atacs, i complint la Llei de Protecció de Dades. Per tant, en cas de contractació només 

s’hauria de realitzar l’alta dels dispositius en les diferents plataformes i sol·licitar l’usuari/s de 

gestió.  

5.2.2.2.4 Integració projecte i cobertura 

El proveïdor A garanteix la perfecta integració dels serveis mòbils proposats amb els sistemes 

existents de telefonia de veu del CHBB (tecnologia Cisco CCM70), mitjançant getways Cisco, 

així com la integració amb els accessos SIP de veu fixa.  

Per tal de poder oferir serveis avançats de mòbil integrats amb el serveis de veu fixa, es 

proposa una solució de XPV, basada en una xarxa intel·ligent d’última generació, on es poden 

desenvolupar les característiques i prestacions pròpies d’una xarxa privada: 

Creació de grups d’usuaris 

o Aplicació de polítiques de seguretat 

o Numeració abreujada. 

o Numeració virtual fix i mòbils 

o Trucades nacionals 
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o Trucades Internacionals. 

o Trucades en roaming 

o Identificació de trucada 

o Resposta automàtica 

o Trucades en espera 

o Desviament de trucades 

o Transferència de trucades 

o Bloqueig de trucades entrants i sortints 

o Bústia de veu 

o Multi conferència 

o Agenda telefònica  

o Dades i fax amb GSM 

Pel que fa a la cobertura en els diferents centres, i després dels anàlisis realitzats, s’obté que el 

servei per a la comunicació de les línies mòbils en els diferents centres està garantit perquè 

cada centre està cobert per dos estacions base e 2G/3G/4G que proporcionen capacitat 

suficient i bona cobertura a la zona estudiada. Tot i així, i sense cost pel CHBB, és realitzarien 

les següents millores de cobertura per garantir-ne el servei indoor en totes les instal·lacions.  

Centre Plantes estudiades Millora Indoor  proposada Estacions base 

Hospital Blanc Planta-2 i Planta-1 Instal·lació de 13 antenes 

omni  

CAT0001 i 

CAT0002 

Hospital Vermell Planta 0 i Planta-1 3 antenes omni i 5 panells 

en la Planta-1 

3 antenes omni en la 

Planta 0 

CAT0003 i 

CAT0004 

Hospital Verd No cal No cal CAT0005 i 

CAT0006 

VIPS Servei per VIPS dels 

hospitals 

  

Taula 24 – Millores Indoor propostes 
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5.2.2.2.5 Gestió i planificació 

El Proveïdor A s’encarregarà d’assumir la coordinació del tot el procés de migració i posada en 

marxa, garantint el menor impacte a l’usuari final, mitjançant la figura del Cap de projecte. 

Aquest vetllarà per garantir que la migració, canvis i millores dels serveis proposats sigui en un 

temps estimat de 10 dies laborals.  

El Proveïdor A , assumeix totes les possibles despeses lligades a la posada en marxa dels 

serveis.  

Per altra banda, el Proveïdor A proposa un pla d’explotació basat en la proximitat i flexibilitat 

en la gestió postvenda del servei de telecomunicacions mòbils. És per aquest motiu, que s’ha 

creat un equip dedicat al CHBB per tal d’aconseguir l’excel·lència en l’atenció d’usuaris, 

adaptant-se en tot moment als requisits del CHBB, i al seu dia a dia. Les figures seran el Gestor 

Personal i com a responsable del servei, el Service Manager 
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5.2.2.2.6 Prestació del servei 

En el cas de telefònica mòbil s’establiran els següents criteris de qualitat:  

o Disponibilitat de la xarxa mòbil: >que el 99.98% 

o Taxa global de bloqueig de trucades: ≤1% 

o Taxa global de trucades interrompudes: ≤2% 

o Temps mitjà d’establiment de trucada: 5 segons en el 90% 

o 99.98% de disponibilitat de cobertura indoor als centres del CHBB 

Resposta en el suport del servei 

A continuació es mostra la taula de ANS’s de temps de resposta per a tots els serveis oferts pel 

Proveïdor A compleixen:   

 Criticitat 

Tipus petició Normal Important Alta Crítica 

Incidència o problema 

greu 

NA NA 1h 30 min 

Incidència o problema 4d 2d 1d NA 

Canvi 10d 5d 2d NA 

Petició de Servei 5d 2d NA NA 

Taula 25 – ANS temps de resposta Mòbil 

Aquest ANS correspon al temps de resposta que ofereix el Proveïdor A davant un e-mail enviat 

a la bústia de suport o service Manager. Un cop rebut aquesta primera resposta, el Proveïdor 

es compromet a: 

o Garantir la resposta de la petició, i dedicar recursos de forma continuada dins l’horari 

de servei fins a solucionar la petició.  

o En cas que la petició s’escali al fabricant, el proveïdor facilitarà el cas al CHBB, quedarà 

a l’espera del fabricant, parant-se novament el còmput del ANS, fins resposta.  

El CHBB es compromet a mantenir per sota del 5% les peticions d’importància “Alta” i 

“Important”.  
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Les prioritats seran marcades pel CHBB i emprarà un sistema coherent per tal de evitar l’abús 

de les prioritats.  

Pel que fa el compliment del temps de resposta del ANSs.  

 Criticitat 

Tipus petició Normal Important Alta Crítica 

Incidència o problema 

greu 

NA 90% 95% 100% 

Incidència o problema 90% 90% 95% NA 

Canvi 90% 90% 95% NA 

Petició de Servei 90% 90% NA NA 

Taula 26 – % ANS temps de resposta Mòbil 

Resposta en el suport del nous serveis 

El temps de resolució per noves peticions de servei, com ara activacions de noves línies o 

serveis, està estimat per part del Proveïdor A, entre 24h i 48 hores. Aquests temps que es 

detallen són temps objectius per servei i s’aplicaran amb un nivell de compliment d’un 98%.  

 Criticitat 

Tipus petició Normal Important Alta Crítica 

Petició de Servei 2d/98% 1d/98% NA NA 

Taula 27 – ANS temps de resposta nous serveis 

 

Estoc de terminals  

El proveïdor A proporcionarà al CHBB un estoc o farmaciola de seguretat in-situ corresponent 

a:  

o 10% del total de terminals de cada gamma 

o 10% de targetes *SIM actives. 
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5.2.3 Sobre  Econòmic 
Tal i com s’especifica en els plecs en general, i més concretament en aquest apartat és on 

Proveïdor interessat en el concurs ha d’exposar el seu model tècnic i l’oferta econòmica 

corresponent per tal de donar resposta als problemes plantejats. Per tant, els Proveïdors 

mostraran les seves millors solucions tant tècniques com econòmiques.  

Cal destacar que les ofertes tenen sempre un període de validesa de “X” dies (normalment és 

de 6 mesos), per tal que les evolucions de terminals o propostes tecnològiques, mai quedin 

obsoletes.  

Per tant, en el “sobre econòmic” s’haurà de presentar la següent informació (convertint-se en 

l’apartat més important, tant del concurs com d’aquest projecte):  

1. Model d’oferta tècnica 

2. Costos del projecte de migració.  

5.2.3.1 Model d’oferta tècnic 

L’oferta tècnica, normalment es realitza en diferents fases. Primerament l’empresa Proveïdora 

exposa les seves qualitat com a proveïdor i per últim intenta resoldre la problemàtica tècnica 

de la millor forma possible, donant resposta al Com ho farà I el Què resoldrà. 

Els punts essencials d’aquest sobre són: 

o Una presentació de l’empresa  

o Resum executiu (abast de la proposta) 

o La solució tècnica proposada per els lots presentats (Veu i Dades fixes i 

Telecomunicacions Mòbils). 

o Pla de gestió i Manteniment durant la vida del contracte.  

o Oficina tècnica d’implantació 

o Pla de Migració i implantació  

o Pla de qualitat 

o ANS 

o Millores al servei 

o Pla d’emergència 

o Pla de seguretat 

o Recursos, referències i experiència del proveïdor 
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A continuació desenvoluparem un model bàsic, que podria ser utilitzat per a qualsevol 

empresa. Seran redactats els punts que donen resposta al plec generat en aquest projecte, i la 

resta de punts seran només, nombrats, resumits i/o indexats. 

5.2.3.1.1 Proposta tècnica per la prestació de serveis  

Documentació generada per donar resposta al plec del CHBB, seguint els punts essencials 

abans nombrats: 

1. Presentació del proveïdor 

En aquest apartat, s’explica de la millor forma possible i de forma resumida, els objectius del 

Proveïdor A com empresa: quina és la seva presencia en el territori , solidesa, solvència com 

entitat i el seu compromís amb la qualitat. En aquest punt, s’exposa quin és el portfoli de 

serveis contemplats en l’oferta, beneficis de cada servei i quins són els principals motius per 

escollir-lo.  

Per altra banda, s’explica quins seran els serveis professionals que garantitzen la 

implementació del servei i model de relació.  És també, un lloc per indicar les línies futures de 

creixement i intencions.  

Per últim, es determina de forma clara la validesa de la proposta i els contactes per tal d’aclarir 

dubtes/consultes . 

2. Resum Executiu 

En aquest apartat s’exposa les línies mestres de la solució plantejada i principis del Proveïdor 

A, l’abast de l’oferta, el model de gestió, pla d’implantació i la qualitat plantejada.  

En el cas que ens ocupa,  

El proveïdor A ha generat aquesta proposta Tècnica per presentar-se al concurs per la 

contractació dels serveis de comunicacions. L’objectiu és satisfer totes i cadascunes de les 

necessitats indicades pel CHBB en el plec de clàusules tècniques, fent especial atenció als 

aspectes senyalats com a importants. Els principis que s’han seguit per generar aquesta oferta 

han estat:  

o Proposar un oferta de servei de comunicacions flexibles i moderns a partir del disseny de 

solucions i processos operatius a mida pel CHBB.  

o Oferir una solució integral de serveis fixes i mòbils, amb una amplia varietat de dispositius i 

terminals, que permetin cobrir totes les necessitats, entorns i condicions.  

o Facilitar al CHBB la millora i la continuïtat de les comunicacions, a base d’integrar el serveis 

de veu i dades, fixes i mòbils. 

o Presentar un model personalitzat de gestió del servei.  
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o Presentar un model comercial simple i atractiu, per tal de proporcionar la millor 

experiència en la gestió dels serveis de telecomunicacions.  

o El Proveïdor A, acompanyarà en aquesta transició al CHBB, dotant-lo de les màximes 

garanties d’operatives, de disponibilitat i manteniment.  

2.1 Abast  

S’exposa els serveis que ofereix el Proveïdor A al CHBB i objectius de cadascun d’ells. Es 

descriuen a continuació.  

2.1.2 Servei  de dades fixe 

El servei de dades es creat per proporcionar als clients del Proveïdor A una infraestructura de 

xarxa segura i fiable, la qual pot oferir una àmplia gama de serveis. Permeten la interconnexió 

de les diferents seus i usuaris mitjançant un ampli ventall de solucions tècniques d’accés, i 

obtenint un òptim funcionament de les aplicacions vitals del negoci del CHBB.  

Per tant, tenen i ofereixen: 

o Connexió permanent de les ubicacions del CHBB. Amb l’objectiu de disposar d’un 

servei de connectivitat, que permeti compartir recursos entre aquestes ubicacions, 

mitjançant FO per les seus principals, i RE i SHDSL per la xarxa de backup. Servei VPN.  

o Connexió permanent a la Sanitat Pública o Anella Sanitaria.  

o Sortida a Internet de totes les seus, des d’un accés a Internet corporatiu a l’Hospital 

Blanc.  
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La llista de seus que formarien part de la xarxa privada de dades:  

Seu Adreça 

Hospital Blanc Avinguda Blanc, Sant Joan 

Despí 

Hospital Vermell Carrer Vermell, L’Hospitalet 

de Llobregat 

Hospital Verd Carrer Verd, Barcelona 

ABS T Carrer T, L’Hospitalet de 

Llobregat 

ABS C Carrer C, L’Hospitalet de 

Llobregat 

CAE SF Carrer SF, Sant Feliu de 

Llobregat 

CAE C Carrer C, Cornella de 

Llobregat 

Residència A Ronda A, L’Hospitalet de 

Llobregat 

Residència B Ronda B, L’Hospitalet de 

Llobregat 

Taula 28 – Ubicacions seus VPN 

2.1.3 Servei de veu fixe 

El servei de Veu Fixe es creat per proporcionar als clients del Proveïdor A una infraestructura 

de xarxa segura i fiable, la qual pot oferir una àmplia gama de serveis. Permeten la 

interconnexió a la xarxa de veu de les diferents seus i usuaris mitjançant un ampli ventall de 

solucions tècniques d’accés, obtenint un òptim funcionament de les aplicacions vitals del 

negoci del CHBB.  

Per tant, tenim; 

o Connexió permanent a la xarxa de veu pública fixe 

o Connexió permanent a la xarxa de veu privada fixe 
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2.1.4 Servei de la Xarxa de mòbil 

El servei de la xarxa de mòbil es creada per proporcionar al CHBB i altres clients una 

infraestructura de xarxa segura i fiable.  

El Proveïdor A proporcionarà sobre aquesta xarxa de telefonia mòbil, els següents serveis per 

satisfer el plec tècnic:  

o Servei d'accés a portals WAP. 

o Servei d'accés a Internet per a usuaris en mobilitat del client. 

o Servei de connectivitat i accés a Intranet corporativa per a usuaris en mobilitat del 

client. 

o Servei de mobilització de correu Blackberry Corporatiu, ActiveSync Exchange, o 

solucions per Android.  

o Servei de 4 enllaços Primaris XDSI mòbils en els centres principals.  

o 513 unitats de terminals de gamma bàsica de veu 

o 52 terminals  Smartphone tipus Blackberry, Android o IOS. 

o 10 Tablets Ipad 2 

o 41 targetes de dades GRPS/UMTS 

El Proveïdor A mantindrà el pla de numeració vigent, adaptant-se amb creixement sense 

problemes.  

 

2.2 Gestió dels serveis fixes i mòbils.  

El Proveïdor A ha proposat un model de servei on s’identifiquen els actors que intervenen, tant 

en la implantació com en l’operació.  

La proposta consisteix en un equip de treball dedicat i exclusiu.  

KAM (Comercial del compte): Responsable d’iniciar i mantenir el tracte amb el CHBB. Gestiona 

l’elaboració de l’oferta econòmica i coneix l’oferta tècnica. És un interlocutor vàlid al llarg de la 

vida del projecte.  

Enginyer de Prevenda: La tasca principal de l’àrea d’Enginyeria de prevenda consisteix en 

proposar solucions tècniques al CHBB per cobrir i/o anticipar les necessitats de comunicacions 

del negoci. En cas necessari, les solucions poden ser desenvolupades ad-hoc.  
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Cap de projecte: Responsable de gestionar els recursos involucrats en el lliurament dels 

serveis garantint el compliment dels objectius marcats. A més, és la persona encarregada de 

coordinar els recursos interns necessaris per tal de garantir el lliurament del servei segons els 

compromisos acordats.  

Gestor Personal: Responsable de gestionar les peticions i necessitats diàries del client, per tal 

de facilitar la interacció entre el client i el proveïdor. Atendre en primera instancia les peticions 

de incidències que puguin succeir en el transcurs de la vida del projecte.  

Service Manager: Responsable màxim de la experiència del client amb el proveïdor durant la 

vigència del contracte. S’utilitza com finestra única en escalats i incidents més greus. Presenta i 

estudia informes de millores del servei, així com calcula les possibles penalitzacions degut a 

incompliments dels ANS acordats. 

 

2.3 Pla d’implantació 

L’estructura que planteja el Proveïdor A en aquest projecte és: 

 

Il·lustració 6 – Estructura pla d’implantació 

Organització i anàlisis del projecte:  En aquesta fase es concentren les activitats de recaptació, 

planificació d’informació, i llançament de l’execució del projecte. Consta d’una sèrie d’etapes 

que permeten obtenir totes les dades necessàries per a la planificació i execució del projecte. 

L’Objectiu base d’aquesta fase és alinear tots els participants.   

Execució: En aquesta fase es realitzen les activitats tècniques del projecte orientades a la 

instal·lació i configuració dels diferents equips, xarxes, sistemes i serveis que conformen la 

solució objectiu plantejada i planificada.  

Tancament de projecte:  Aquesta fase concentra les activitats, essencialment administratives i 

de formalització, que comporten l’evolució i tancament de l’execució del projecte o de les 

parts que la componen.  
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La proposta contemplada en aquest projecte, i en funció de les fases comentades 

anteriorment, el temps d’implementació és de 100 dies pel servei de Dades i 50 pel servei de 

veu.  

Descripció 

Termini d’implantació 

(dies feiners) 

Serveis de Dades 

Termini d’implantació (dies 

feiners) 

Serveis de Veu 

Termini d’implantació (dies 

feiners) 

Serveis de Mòbil 

 

Etapa 

d’organització 

2 dies 3 dies 3 dies 

Etapa d’execució 97 dies 46 dies 46 dies 

Etapa de 

tancament 

1 dia 1 dia 1 dia 

Taula 29 – Terminis de cada etapa 

2.4 Pla de qualitat 

El proveïdor A es conscient de la cripticitat de les telecomunicacions que te el CHBB. És per 

aquest motiu, que s’estableixen uns nivells de compromís (ANS) a fi de prestar el millor servei 

possible i d’alta qualitat.  

Els valors de disponibilitat i de restabliment dels serveis compromesos són els següents:  

ANS de fixe:  

 Tipus de línia Disponibilitat 

Disponibilitat de serveis Ethernet (FO/RE) >= 99,95% 

Disponibilitat de serveis ULL – SHDSL / POTS >= 99,85% 

Taula 30 – AN de disponibilitat fixe 

Modalitat d’accés Objectiu de restabliment (Hores Naturals) 

F.O./Radio 4 

ULL 12 

Taula 31 – ANS de restabliment fixe 

ANS de mòbil:  

Tipus de línia Disponibilitat 

Disponibilitat de serveis Mòbils àmbit nacional >= 99,95% 

Disponibilitat de serveis Mòbils en roaming >= 99,85% 

Taula 32 – ANS de disponibilitat mòbil 
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Modalitat d’accés Objectiu de restabliment (Hores Naturals) 

Serveis Mòbils nacionals 8 h 

Serveis Mòbils roaming 24 h 

Taula 33 – ANS de restabliment mòbil 

2.5 Aspectes clau de la proposta 

Com aspectes clau d’aquesta proposta es destaquen els següents punts:  

o VPN principal basada en accessos Ethernet amb FO  

o VPN de backup basada en accessos Ethernet amb RadioEnllaç i SHDSL 

o Garantia del 100% del cabdal contractat 

o Flexibilitat de creixement dels accessos fins a 100Mb/ 10Gb 

o Monitorització i notificació proactiva de la xarxa 

o Cobertura del territori nacional del 98% 

o Estoc de terminals i relació directa amb els principals fabricants.  

o Importants pactes de roaming (acords roaming) amb altres Proveïdors estrangers.  

o Atenció al client 24x7 

3. Solució tècnica proposada 

En aquest apartat es dóna de forma molt més detallada la solució proposada pel Proveïdor A al 

CHBB i explicada breument en el resum executiu. En el cas que ens ocupa:  

El proveïdor A ha dissenyat aquest proposta satisfent totes i cadascuna de les necessitats de  

les comunicacions requerides, posant especial èmfasis en aquells aspectes considerats clau i 

estratègics per al CHBB.  

L’Oferta ha estat elaborada per garantir de forma estricta el compliment dels objectius 

perseguits pel CHBB, descrits en el plec de prescripcions tècniques.  

La proposta inclou una sèrie de funcionalitats, serveis innovadors i millores del servei, per 

dotar de majors prestacions i facilitats de comunicació als usuaris dels diferents centres del 

CHBB. Potenciant la convergència tecnològica de les comunicacions de veu i dades, tant fixes 

com mòbils optimitzant els costos d’explotació i l’eficiència dels serveis de telecomunicacions 

en totes les partides pressupostaries.   

 



  Gestió d’un Projecte de Comunicacions 

77 

 

 

A continuació es realitza una relació de serveis proposats al CHBB en veu i dades fixe i mòbil:  

Serveis de Dades: 

o VPN principal de 9 seus amb accessos Ethernet mitjançant F.O. 100% garantit 

o VPN de backup de les 9 seus amb accessos R.E. Ethernet o SHDSL 100% garantit 

o Accés al Anella Sanitaria de 100Mb Ethernet mitjançant F.O. a Sant Joan Despí 

o Accés a Internet Corporatiu de 50Mb simètric i garantit al 100% mitjançant F.O. a 

l’Hospital Blanc. 

Serveis de Veu: 

o Servei de 6 accessos Primaris per Telefonia Fixa d’alta qualitat basat en Accés Directe a 

la Xarxa de Telefonia Pública en cada un dels 3 hospitals principals. Aquests Primaris es 

donaran a través de F.O, tecnologia SDH o E1. 

o Es mantindran els DDI’s associats a aquests serveis de veu una vegada realitzada la 

portabilitat. 

o Servei de 17 accessos analògics o tradicionals (POTS) per telefonia fixa d’alta qualitat 

basat en Accés Directe  a la Xarxa de Telefonia Pública en 5 centres de CHBB.  

o Servei de 3 accessos analògics (POTS) amb canvi de titularitat de les línies Telefòniques 

i gestionat per Proveïdor A.  

Serveis de mòbil:  

o 4 Enllaços primaris XDSI mòbils 

� 2 Enllaços primaris XDSI mòbil a Av. Blanc, 08970 Sant Joan Despí. 

� 1 Enllaç Primari XDSI mòbil al Carrer Vermell, 08906 l’Hospitalet de 

Llobregat 

� 1 Enllaç Primari XDSI mòbil al Carrer Verd, 08080 Barcelona 

o 513 Unitats de terminals de gamma bàsica. 

o 10 Tablets Ipad 2. 

o 52 Terminals Smartphone complint els requeriments del plec tècnic. 

o 41 Mòdems USB amb Tarifa plana de dades associades.  
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Serveis Generals: 

o L’Oficina d’Implantació dedicada. El proveïdor A dedicarà un equip de professionals 

dedicats al projecte. Aquest equip serà liderat pel Cap de Projecte. 

� Gestor Personal 

� Service Manager 

� Gestor Comercial 

� Equip de Prevenda  

o Portal de Web Avançat accessible per oferir informació dels serveis contractats, fer 

informes, estadístiques de veu, de dades, etc... 

o La provisió del servei es realitzarà en un termini màxim de 3 mesos, un cop realitzades 

les tasques de cablejat, configuració, proves i la portabilitat de numeració 

corresponent.  

A continuació es descriu els serveis oferts 

 

3.1 Servei de Dades fixe 

3.1.1 Servei de Dades – VPN 

El proveïdor A ofereix els següents serveis d’accessos a 2 VPN’s (principal i backup) amb 

tecnologia FO i RE i/o Shdsl.  

Els accessos amb FO es proporcionen amb accés de tecnologia pròpia , definint de forma 

implícita el backup per la configuració en anell i dual-homing.  

Per tant, en cadascuna de les seus, s’instal·laran equipaments Cisco, configurats en HSRP per 

poder realitzar el backup entre les dues seus VPN. D’altra banda, CHBB podrà gestionar els 

accessos principals i de backup mitjançant els seus propis balancejadors, sense necessitat de 

routers. D’aquesta manera es disposarà d’un servei de nivell 2, Ethernet i disposant de les dues 

xarxes com actiu/actiu.  

D’aquesta forma el CHBB pot:  

o Realitzar la integració d’elements de xarxa LAN, seguretat i filtratge de continguts.  

o Habilitar camins redundats dels accessos principals dels hospitals connectats amb FO.  
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S’adjunta a continuació, esquema de la solució proposada: 

 

Il·lustració 7 – Esquema solució dades 

3.1.2 Servei de Dades – Sanitat Pública o Anella Sanitaria 

El Proveïdor A proporcionarà un accés a la Sanitat Pública o Anella Sanitaria de 100 Mbps amb 

Ethernet simètric i garantit al 100%, mitjançant F.O a l’Hospital  

Servei Seu Tipologia Tecnologia Capacitat 

Accés a Sanitat Pública o Anella 

Sanitaria Sant Joan Despí F.O Accés Directe 50Mb 100% 

Taula 34 – Accés a Sanitat Pública 

S’adjunta a continuació esquema de la solució proposada: 

 

Il·lustració 8 – Esquema Accés Sanitat Pública 
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3.1.3 Servei de Dades – Accés a Internet 

El proveïdor A proporcionarà un Accés a Internet corporatiu de 50 Mbps simètric i garantit al 

100% mitjançant F.O a l’Hospital Blanc. 

Aquest es realitzarà mitjançant accés de fibra òptica pròpia configurat en anell sobre la xarxa 

del Proveïdor A.  

Servei Seu Tipologia Tecnologia Capacitat 

Accés a Internet Corporatiu Sant Joan Despí F.O Accés Directe 50Mb 100% 

Taula 35 – Accés Internet Corporatiu 

S’adjunta a continuació esquema de la solució proposada: 

 

Il·lustració 9 – Esquema Accés Internet 

3.2 Servei de Veu fixe 

Tal i com es sol·licita en el requeriments d’aquest plec, es proporcionarà 6 enllaços primaris 

corporatius per Telefoni fixa d’alta qualitat basats en accés directe a la xarxa de Telefonia del 

Proveïdor A. Aquests primaris es distribuiran pels 3 hospitals del CHBB. Els accessos físics 

d’aquests seran FO, SDH o E1.  

o 2 enllaços Primaris XDSI a Avinguda Blanc – 08970 – Sant Joan Despí 

o 2 enllaços Primaris XDSI al Carrer Vermell – 08906 - L’Hospitalet de Llobregat 

o 2 enllaços Primaris XDSI al Carrer Verd - Barcelona 

Es mantindran els DDI’s associats a aquests serveis de veu una vegada realitzada la portabilitat, 

sense cap tipus de cost afegit pel CHBB.  

Els serveis PRI es podran configurar de forma independent als actuals, amb numeració de 

capçalera diferent per tal de poder realitzar proves. Un cop finalitzades les proves, amb 

l’autorització del CHBB, es podrà planificar la portabilitat i configurar-les com les actuals. En 

qualsevol del casos els dos primaris de cada seu es configuraran en centrals públiques 

diferents per tal de garantir la màxima redundància de servei davant esdeveniments crítics i/o 

situacions d’emergència.  
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Donat que es disposa d’enllaços RE en aquestes seus, el proveïdor A proposa al CHBB estudiar 

la possibilitat d’oferir el segon primari de cada seu mitjançant el RE, configurats en Grup i per 

tant, tenint la mateix capçalera. D’aquesta manera, es redunda la central pública, i es redunda 

el servei PRI a cada seu, donat que disposaria d’accessos de transmissió diferents (FO i RE). 

Tots els primaris estarien com actius i en cas de caiguda d’un d’aquests, l’altre seguiria 

gestionant les trucades.  

Per altra banda,  

o Es disposarà de 17 accessos analògics (POTS) per telefonia Fixa d’alta qualitat basats en 

accés directe a la xarxa de telefonia del Proveïdor A, en 5 centres de CHBB.  

o Servei de 3 accessos analògics (POTS) amb canvi de titularitat de les línies Telefòniques i 

gestionat per Proveïdor A. El canvi de titularitat (“novació”) permet integrar i unificar tots 

els serveis en una única factura.  El centre on es realitzarà aquest canvi, seria la Residencia 

F .  

 

· ABS C: Carrer C– 08903 L’Hospitalet de Llobregat amb 3 POTS.  

· Residencia A: Ronda A - 08906 L’Hospitalet de Llobregat 3 POTs amb canvi de titularitat.  

· ABS T: Carrer C, L’Hospitalet de Llobregat amb 3 POTS. 

· Residencia B:  Ronda B – 08903 L’Hospitalet de Llobregat amb 2 POTS.  

· Hospital Vermell: Carrer Vermell – 08906 - L’Hospitalet de Llobregat amb 9 POTS.  

La solució proposada permet al CHBB la integració amb els sistemes de telefonia del CHBB i la 

integració amb els sistemes de veu mòbil.  
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S’adjunta a continuació esquema de la solució proposada: 

 

Il·lustració 10 – Esquema Veu IP 

3.3 Servei de Veu i Dades Mòbil.  

Tal i com es sol·licita en el requeriments d’aquest plec, es proporcionarà diferents solucions 

per la xarxa de dades, veu i mòbil. Aquests serveis permetran una unificació de la xarxa de 

comunicacions que permetrà un ús òptim dels recursos.  

3.3.1 Telefonia mòbil interna o Xarxa Virtual Pròpia 

Els nivells de comunicació mòbils en les ubicacions del CHBB són especialment crítiques al 

tractar-se de recintes d’ús sanitari. Per tant, els nivells oferts són d’alta qualitat.  

És per aquest motiu que el Proveïdor A realitzarà les inversions necessàries en les estacions 

base, tant a l’interior dels recintes com a l’exterior, per garantir la cobertura i la qualitat de 

tràfic en tot moment. 

La creació d’un grup tancat d’usuaris o Xarxa privada virtual (XPV) permet oferir al CHBB les 

trucades internes entre mòbils de cadascuna de les seus a cost 0€, suposant un gran estalvi 

econòmic.  

Aquest servei permet la integració dels serveis corporatius de telefonia mòbil i telefonia fixa, 

fent possible una solució global de telefonia corporativa.  
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Es disposen de 2 solucions per la integració de les línies mòbils de l’empresa: 

o Accessos primaris PRA a la xarxa de telefonia mòbil. Es construeix sobre circuits de 2 Mbps 

entre la/les centraleta/es del client i els elements de commutació de la xarxa del Proveïdor 

A.  

o Convertidors de Fixe a Mòbil (FM). Convertidors de telefonia fixe tradicional a elements 

amb identitat dins la xarxa de mòbil virtual. Permet introduir qualsevol numeració fixe dins 

la xarxa de mòbil privada.  

3.3.2 Servei de dades Mòbil 

La infraestructura convergent de la xarxa fixe i mòbil del Proveïdor A permet suportar 

múltiples serveis de dades. 

Els serveis oferts són: 

o Servei d'accés a portals WAP 

o Servei d'accés a Internet per a usuaris en mobilitat del client. 

o Servei de connectivitat i accés a Intranet corporativa per a usuaris en mobilitat del 

client 

o Servei de mobilització de correu Blackberry Corporatiu, ActiveSync Exchange, o 

solucions per Android.  

 

3.3.3 Servei enviament massiu SMS  

El Proveïdor A ofereix la seva plataforma d’enviament massiu de SMS, per satisfer totes les 

necessitats de missatgeria.  

Aquesta plataforma permet dues formes d’ús: 

o Interfície web. Permet gestionar les comunicacions per SMS de manera efectiva sense 

necessitat d’instal·lar cap programari addicional, només amb un navegador web i connexió 

a Internet. 

o Integració a través de Proveïdor Extern amb Serveis Web estàndards. Ofereix la possibilitat 

de connectar els sistemes corporatius existents a la plataforma. 
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3.3.4 Terminals proposats.  

3.3.4.1  Terminals gamma bàsica i Gamma mitjà 

Els terminals de gamma bàsica i gamma mitjà proposat a CHBB són els següents on es 

descriuen les principals característiques: Terminals de gamma bàsica 

Model Nokia C2-01 Motorola Gleam + 

Imatge 

 

  
 

 

  
 

Tamany (mm) 109,8 x 46,9 x 15,3 107 x 52,5 x 13,5 

Pes (g) 89 105 

Pantalla 

TFT 256K colors TFT 265K colors 

240 x 320 píxels 240 x 400 píxels 

2 pulçades 2,8 pulçades 

Xarxes 

GSM 850/900/1800/1900 GSM 900 / 1800 

GPRS c32/EDGE c32 GPRS 

3G 900/1900/2100   

Sist. operatio Propi Propi 

Active Sync No No 

Connectivitat 

 Bluetooth 2.1 con A2DP  Bluetooth 2.1 con A2DP 

microUSB v2.0 microUSB v2.0 

    

NFC No No 

Missatgeria SMS, MMs, Email SMS, MMs, Email 

Càmara 
3,15 mpxl, 2048 x 1536 píxels 

2 Mpxl, 1600x1200 pixels, video (targeta no 

inclòsa)  

video (QVGA@15fps)   

Memòria 64MB, ampliable por microSD fins 16GB 50MB, ampliable por microSD fins 16GB 

Bateries Li-Ion 1020 mAh Li-Ion 750 mAh 

Conversació 8h 40min(2G)/4h 30min(3G) 4h 50min 

Espera 396h(2G)/456h(3G) 417 h 

 Altres 

Java MIDP 2.1   

WAP 2.0/xHTML, HTML MP3/MP4 

Reproductor MP3/MP4 HTML 

Radio FM stereo amb RDS Radio FM stereo amb RDS 

Taula 36 – Terminals gamma bàsica 
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Terminals de Gamma Mitja de veu : 10%  del parc de terminals de veu (aprox) 

Model Nokia 7230 Nokia Asha 300 

  

Imatge 

 

 
  

 

 
  

 

Tamany (mm) 98 x 48 x 14,8 112,8 x 49,5 x 12,7 

Pes (g) 100 85 

Pantalla 

TFT 256 colors TFT resistiva touchscreen 256K colors 

240 x 320 píxels 240 x 320 píxels 

2,4 pulçades 2,4" pulçades 

Redes 

GSM 850/900/1800/1900 GSM 850/900/1800/1900 

GPRS c32/EDGE c32 GPRS/EDGE 

3G 900/2100/1900 

HSDPA 850/900/1900/2100. HSDPA 

10.2Mbps/HSUPA 2Mbps 

Sist. operativo Pròpi Pròpi 

Active Sync No No 

Connectivitat 

Bluetooth 2.1 amb A2DP Bluetooth 2.1 amb A2DP 

microUSB v2.0 microUSB v2.0 

    

NFC No No 

Missatgeria SMS, MMs, Email, IM SMS, MMs, Email, IM 

Càmara 
3,15 mpxl, 2048 x 1536 pixels 5 mpxl, 2592 x 1944 píxelss 

vídeo (QCIF@8fps) video (VGA@15fps) 

Memòria 45MB, ampliable por microSD fins 

16GB(targeta 2GB incluida) 140 MB, ampliable por microSD 

Bateries Li-Ion 860mAh Li-Ion 1110 mAh 

Conversació 5h 24min(2G)/3h 40min(3G) 6h 54min(2G)/4h 18min(3G) 

Espera 370h(2G)/395(3G) 550h(2G)/597(3G) 

 Altres 

Java MIDP 2.1 Java MIDP 2.1 

WAP 2.0/xHTML, HTML WAP 2.0/xHTML, HTML 

Reproductor MP3/MP4 Reproductor MP3/MP4 

Radio FM stereo amb RDS Radio FM stereo amb RDS 

   

Taula 37 – Terminals de gamma mitjà 
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3.3.4.2  Terminals Smartphone 

Els terminals Smartphone proposat al CHBB són els següents:  

Blackberry (descripció de les principals característiques) 

Model Blackberry Curve 3G 9300 Blackberry Curve 3G 9320 

Gama Normal Pro Normal Pro 

Imatge 

 

  

 

 

  

 

Tamany (mm) 109 x 60 x 13.9 109 x 60 x 12.7 

Pes (g) 104 103 

Pantalla 

TFT 65K colors TFT 65K colors 

320 x 240 píxels 320 x 240 píxels 

2,4 pulçades 2,4 pulçades 

Redes 

GSM 850/900/1800/1900 GSM 850/900/1800/1900 

GPRS c10,c32/EDGE c10 GPRS/EDGE 

HSDPA 850/1900/2100.                    HSDPA 

3,6Mbps 

HSDPA 850/1900/2100.                    HSDPA 

7,2Mbps/HSUPA 5,76Mbps 

Sist. operatio Blackberry OS 6.0  Blackberry OS 7.1 

Active Sync No No 

Connectivitat 

Bluetooth 2.1 con A2DP Bluetooth 2.1 con A2DP 

microUSB v2.0 microUSB v2.0 

WIFI 802.11 b/g WIFI 802.11 b/g 

NFC No No 

Missatgeria 
SMS, MMs, Email, IM, Correu Mòbil 

BlackBerry Coorporatiu i Professional 

SMS, MMs, Email, IM, Correu Mòbil 

BlackBerry Coorporatiu i Professional 

Càmara 
2  mpxl, 1600 x 1200 píxels 3,15vmpxl, 2048 x 1536 píxels 

vídeo vídeo 

Memòria 
256 MB, ampliable per microSD fins 32GB  512 MB, ampliable per microSD fins 32GB 

Bateríes Li-Ion 1150mAh Li-Ion 1450mAh 

Conversació 4h 30min (2G)/5h 30min(3G) 7h 

Espera 456h(2G)/348(3G) 432h 

Altres 

    

Java   

HTML HTML 

Taula 38 – Terminals Blackberry 
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Terminals Gamma No Blackberry: 

HTC One X Samsung Galaxy SIII Samsung Galaxy Note 

Escaparate Escaparate Escaparate 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

134,4 x 69,9 x 8,9 136.6 x 70.6 x 8.6 146,9 x 83 x 9,7 

130 133 178 

Super IPS LCD2 capacitive touchscreen, 

16M colors 

Super AMOLED  capacitive touchscreen, 

16M colors 

Super AMOLED capacitive touchscreen, 

16M colors 

720 x 1280 píxels 720 x 1280 píxels 8000 x 1280 píxels 

4,7 pulçades 4,8 pulçades 5,3 pulçades 

GSM 850/900/1800/1900 GSM 850/900/1800/1900 GSM 850/900/1800/1900 

GPRS/EDGE GPRS 12, 32/EDGE 12 GPRS/EDGE 

HSDPA 850/900/2100. HSDPA 

21Mbps/HSUPA 5,76Mbps 

HSDPA 850/900/2100. HSDPA 

21Mbps/HSUPA 5,76Mbps 

HSDPA 850/900/1900/2100. HSDPA 

21Mbps/HSUPA 5,76Mbps 

Android OS v4.0 Android OS v4.0 Android OS v2.3 

Si Si Si 

Bluetooth 4.0 con A2DP Bluetooth 4.0 con A2DP Bluetooth 3.0 con A2DP 

microUSB (MHL) v2.0 microUSB (MHL) v2.0 microUSB (MHL) v2.0 

WIFI 802.11 b/g/n, DNLA 
WIFI 802.11 b/g/n, WIFI direct, WIFI 

hotspot, DNLA 
WIFI 802.11 b/g/n, DNLA 

Si Si No 

SMS, MMs, Email, IM, RSS SMS, MMs, Email, IM, RSS SMS, MMs, Email, IM, RSS 

8 mpxl, 3264 x 2448 píxels, autofocus, 

LED flash. 

8 mpxl, 3264 x 2448 píxels, autofocus, 

LED flash. 

8 mpxl, 3264 x 2448 píxels, autofocus, 

LED flash. 

vídeo (1080p@30fps). Càmara secundaria 

1,3mpxl 

vídeo (1080p@30fps). Càmara secundaria 

1,9mpxl, 720p@30fps 

vídeo (1080p@24fps). Càmara secundaria 

2mpxl 

32GB 
16GB, ampliable por microSD fins 64GB 16GB, ampliable por microSD fins 32GB  

Li-Ion 1800mAh Li-Ion 2100mAh Li-Ion 2500mAh 

  21h 40 min (2G)/11h 40 min (3G) 26h 10 min (2G)/13h 30 min (3G) 

  590h (2G)/790h (3G) 960h (2G)/820h (3G) 

Java MIDP Java MIDP Java MIDP 

HTML HTML HTML5 

GPS amb suport A-GPS GPS amb suport A-GPS GPS amb suport A-GPS 

Procesador quad- core 1.5 GHz Procesador quad- core 1.4 GHz Procesador dual- core 1.4 GHz 

Reproductor MP3/MP4 Reproductor MP3/MP4 Reproductor MP3/MP4 

Radio FM stereo amb RDS Radio FM stereo amb RDS Radio FM stereo amb RDS 

Taula 39 – terminals no Blackberry 
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3.3.4.2  Terminals Iphone 

Els terminals Iphone proposats al CHBB són els següents, on es descriuen les principals 

característiques:  

Model Iphone 4 8GB Iphone 4S 16/32/64GB 

Imatge 

 
  

 

 
  

 

Tamany (mm) 115,2 x 58,6 x 9.3 115,2 x 58,6 x 9.3 

Pes (g) 137 140 

Pantalla 

Pantalla retina, capacitiva touchscreen, 16M 

colors 

Pantalla retina, capacitiva touchscreen, 16M 

colors 

640 x 960 pixels 640 x 960 píxels 

3,5 pulçades 3,5 pulçades 

Xarxes 

GSM 850/900/1800/1900 GSM 850/900/1800/1900 

GPRS c10,32/EDGE c10 GPRS/EDGE 

HSDPA 850/900/1900/2100. HSDPA 

7.2Mbps/HSUPA 5,76Mbps 

HSDPA 850/900/1900/2100. HSDPA 

14,4Mbps/HSUPA 5,76Mbps 

Sist. operatio Iphone OS 4 Iphone OS 5 

Active Sync Si Si 

Connectivitat 

Bluetooth 2.1 amb A2DP Bluetooth 4 amb A2DP 

USB v2.0 USB v2.0 

WIFI 802.11 b/g/n WIFI 802.11 b/g/n 

NFC No No 

Missatgeria SMS, MMs, Email SMS, MMs, Email 

Càmara 

5mpxl, 2592 x 1944píxels, autofocus, LED 

flash 

8mpxl, 3264 x 2488 píxels, autofocus, LED 

flash 

video 720@30fps, LED. Càmara secundaria 

per videotrucada 

video 1080p@30fps, LED. Càmara secundaria 

VGA per videotrucada 

Memòria 8GB 16GB/32GB/64GB 

Bateríes Li-Ion 1420mAh Li-Ion 1420mAh 

Conversació 14h(2G)/7h (3G) 14h(2G)/8h (3G) 

Espera 300h (2G)/200h (3G) 200h (2G)/200h (3G) 

Altres 

HTML  HTML  

GPS con suport AGPS  GPS con supoert AGPS  

1 GHz Apple A4 processor 

1 GHz dual core ARM Cortex- A9. Apple A5 

chipset 

Reproductor MP3/MP4 iCloud cloud service 

Videotrucada sobre WIFI Videotrucada sobre WIFI 

  

Taula 40 – Terminals Iphone 
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3.3.4.3  Terminals Tablet 

Els terminals Tablet proposats al CHBB són els següents, on es descriuen les principals 

característiques:  

Model Samsung Galaxy Tab 2 10.1 iPad 2012 16GB 

Imatge 

 

  

 

 
  

 

Tamany (mm) 256,6 x 175,3 x 9,7 241,2 x 185,7 x 9,4 

Pes (g) 588 652 

Pantalla 

PLS TFT capacitiva touchscreen 16M colors 

Pantalla retina d’alta resolució, 

retroiluminada por LED amb tecnología IPS 

800 x 1280 píxels 2.048 x 1.536 píxels  

10,1 pulçades 9,7 pulçades 

    

Xarxes 

GSM 850/900/1800/1900 GSM 850/900/1800/1900 

GPRS/EDGE GPRS/EDGE 

HSDPA 900/1900/2100. HSDPA 21,HSUPA 

5,76 

HSDPA 850/900/1900/2100. HSDPA 

21,HSUPA 5,76 

Sist. operatio Android OS v4.0.3 iOS 5.1 

Connectivitat 

Bluetooth 3.0 amb A2DP Bluetooth 4,0 amb A2DP 

USB v2.0 USB v2.0 

WIFI 802.11 a/b/g/n WIFI 802.11 a/b/g/n 

Missatgeria Email, Push Mail, IM, RSS Email, IM 

Càmara 

3,15mpxl, 2048 x 1536 píxels, autofocus, 

LED flash. Càmara secundaria VGA 

càmara 5mpxl, 2592 x 1944 píxels, autofocus, 

grabació de video en HD 

vídeo (720x480@30fps) 
Càmara FaceTime per fotos i vídeo amb 

qualitat VGA  

Memòria 16GB 16GB 

Bateríes Li-Po 7000mAh Li-Po 6930 mAh 

Conversació     

Espera     

  Java MIDP  

Altres 

HTML  

GPS amb suport AGPS GPS amb suport A-GPS  

Procesador Dual-core 1 GHz Cortex-A9 Chip A5x  dual-core 1GHz 

Reproductor MP3/MP4 Procesador gràfic de 4 cores 

  Reproductor MP3/MP4 

Taula 41 – Terminals Tablet 
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3.3.4.4  Mòdem USB 

El Mòdem USB proposat al CHBB és el següent, on es descriuen les principals característiques:  

Huawei E3131 

Media 

 

 

 

85x27x12 

29 

GSM-GPRS-EDGE 850/900/1800/1900Mhz 

3G 900/1800/2100. HSDPA 21,1Mbps/HSUPA 

5,76Mbps 

Antena interna/Externa 

128MB de memoria. Slot tarjeta microSD (tarjeta 

no incluida en el pack de ventas) 

USB 2.0 

Plug&Play 

Taula 42 – Terminals mòdem  

 

3.3.4.5  Distribució i Logística de terminals 

El Proveïdor A subministra els terminals mòbils en concepte de cessió, permetent al CHBB un 

gran estalvi i reducció de l’impacte en el seu negoci. Disposant de servei de postventa del 

Proveïdor A per averia dels terminals.  
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4. Pla de Gestió, Operació i Manteniment.  

La gestió dels serveis és un dels components principals de qualsevol servei de 

telecomunicacions. El Proveïdor A posa a disposició del CHBB una organització orientada a les 

gran corporacions, amb personal altament qualificat i centrat en el coneixement de cada un 

dels seus clients. Es en aquest apartat on es descriu quina serà aquesta gestió, com es 

realitzarà i amb qui.  

El Proveïdor A ofereix un model personalitzat, diferenciat i adaptat a cada client, mitjançant:  

o Assessorament especialitzat al llarg de  tota la durada del contracte.  

o Suport en la contractació i desplegament de la solució 

D’aquesta forma, el client obté els següents beneficis: 

o Servei Integrat: El client disposarà d’un servei total i personalitzat des de la 

contractació.  

o Disponibilitat total: El client disposarà d’un servei d’atenció personalitzada tots els dies 

de la setmana i en qualsevol moment.  

o Eficiència: El client només s’haurà de preocupar de gestionar la seva activitat principal i 

deixar la gestió de l’operació al Proveïdor A.  

Al llarg d’aquest apartat es descriuen els components principals del model de gestió i 

d’operació del servei: model de servei, procediments, gestió de la facturació i eines.  

4.1 Recursos involucrats al Pla de Gestió i Operació del Servei.  

La gestió del servei es canalitza a través d’una finestra única que actua com a punt de recepció 

de les peticions que puguin se realitzades pel CHBB.  

Té com a principals funcions:  

o Ser l’únic punt de contacte entre el client i Proveïdor A, finestra única, i a través 

d’aquesta es tramitin totes les gestions independentment de la seva naturalesa.  

o Actuar com a coordinadora dels diferents departaments que es puguin veure implicats 

en la sol·licitud feta pel CHBB.  

o Informa puntualment de l’estat de les seves sol·licituds.  
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Es posa a disposició del CHBB el millor equip de professionals, per tal d’atendre i entendre les 

necessitats. Aquest grup de professionals són els responsables de l’experiència del client 

durant tota la vida contractual.  

o Gestor Personal 

o Cap de projecte 

o KAM (Comercial del compte) 

o Enginyer de Prevenda 

o Service Manager 

A continuació es detallen les funcions de cada una d’aquestes figures.  

 

4.1.1 Gestor Personal  

El gestor personal és, juntament amb el KAM i el Service Manager, el responsable de la relació 

entre el client i el Proveïdor A. Amb aquesta figura es desenvolupa un nou model de gestió, en 

la que s’afegeix l’atenció personalitzada, la capacitat de gestionar directament les 

modificacions sobre el servei, la possibilitat de notificació proactiva d’incidències i 

l’establiment de procediments particularitzats per a cada client.  

Els usuaris designats com a “Autoritzats” per part del CHBB podran contactar amb el gestor 

personal. Aquest servei està disponible en modalitat 24x7, encara que la interlocució directa 

amb el gestor personal assignat és 8x5. Dins d’aquest horari , els usuaris autoritzats podran 

contactar per qualsevol assumpte referent a la gestió d’incidències dels serveis contractats. 

Fora d’aquest horari, els usuaris seran atesos per una plataforma especialitzada, que gestiona 

qualsevol qüestió relativa als serveis prestats al client.  

La resta d’usuaris (no autoritzats) es podran adreçar al “Servei d’Atenció al client Empreses” en 

horari de 24x7, i només podran realitzar les següents peticions:   

o Sol·licitud d’informació de serveis del Proveïdor A. 

o Informació sobre funcionalitats de terminals i dispositius.  

o Bloqueig per furt/extraviant de terminals.  

o Obertura d’incidències.  

Qualsevol petició que suposi un cost addicional haurà de ser canalitzada a través d’una 

persona autoritzada del client.  
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Principals funcions del Gestor Personal:  

o Gestió de peticions postvenda del servei. 

o Diagnòstic, filtratge i obertura d’incidències.  

o Seguiment escalat de les incidències generades.  

o Comunicació interna d’obertura d’incidències.  

o Notificació proactiva d’incidències.  

o Notificació de treballs programats.  

o Gestió de robatoris, sostraccions i avaries.  

o Assessorament personalitzat.  

 

4.1.2 Cap de Projecte 

El cap de Projecte és el responsable del correcte lliurament dels serveis contractats en els 

terminis acordats. A més, és la persona encarregada de coordinar els recursos interns 

necessaris per tal de dur a terme les tasques següents:  

o Connexió de les diferents seus mitjançant fibra òptica o radio enllaç. 

o Configuració  dels recursos de xarxa. 

o Instal·lació i configuració dels equips del client 

o Enviament de SIMS i terminals 

o Instal·lació de servidors i programari necessaris. 

o Un cop finalitzada l’etapa d’implantació, haurà de documentar el projecte. Es realitzarà 

a través d’una memòria, amb la finalitat de garantir una postventa eficient.  

4.1.3 Gestor Comercial (KAM) 

El gestor Comercial és la figura encarregada d’iniciar i mantenir el tracte amb el client. És 

responsable de l’elaboració de l’oferta econòmica i es coneixedor l’oferta tècnica. La seva 

missió és ser un interlocutor vàlid al llarg de la vida del projecte.  

4.1.4 Enginyer de Prevenda 

La tasca principal de l’àrea d’Enginyeria de Prevenda consisteix en proposar solucions 

tècniques als clients. Aquestes cobriran les necessitats de comunicacions del seu negoci, 

basades en els productes i serveis del portfoli de serveis del Proveïdor A. En aquest sentit, el 
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treball conjunt de l’enginyer de prevenda i el personal tècnic del client és una de les claus de 

l’èxit per establir relacions client-proveïdor satisfactòries.  

El client pot sol·licitar l’assessorament tècnic especialitzat, exposar les seves necessitats de 

comunicacions i plantejar processos de negoci, en què les comunicacions siguin un factor clau 

o diferencial. Les tasques de l’Enginyer prevenda consisteixen en estudiar la viabilitat tècnica i 

econòmica, proposant noves solucions i plantejant actualitzacions tecnològiques. D’aquesta 

manera podrem realitzar una relació de confiança i de partnership amb el client.  
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4.1.5 Service Manager 

L’objectiu principal del Service Manager és augmentar la qualitat del servei i en conseqüència, 

la satisfacció del client. Ho realitza intentant crear una relació de col·laboració estreta que li 

permeti gestionar de manera senzilla el rendiment dels productes contractats.   

El Service Manager (SM), estarà disponible en horari laboral de 8x5, a més a més, realitzant 

visites presencials al client en que es repassarà la situació dels serveis, les noves necessitats, 

nous requeriments així com també les noves propostes.  

Les funcions del SM es poden emmarcar dins d’aquests àmbits.  

o Gestió d’incidències: Dins del tractament d’incidències, és un nivell d’escalat que garanteix 

la disponibilitat de tots els recursos, interns i externs, necessaris per la resolució de la 

mateixa. D’aquesta manera podrà aportar informació periòdica cap i del client. 

o Guia d’explotació: És el responsable de l’elaboració de la Guia d’Explotació, document que 

detalla els procediments de treball acordats entre el client i el Proveïdor. També identifica 

de forma clara els serveis contractats, així com els responsables i les responsabilitats per 

ambdues parts. Així mateix, es descriuen els informes de qualitat del servei i tot allò que es 

consideri rellevant per la gestió del servei.  

o Pla de millora: Gràcies a l’experiència del SM amb els serveis del client i d’acord amb la 

seva operativa, pot aconsellar quines modificacions o ampliacions són necessàries per 

millorar el rendiment dels serveis contractats.  

o Assessorament de noves funcionalitats: el SM pot aconsellar sobre noves funcionalitats 

fruit de l’evolució constant dels productes oferts pel Proveïdor A. Per tant, pot aportat 

avantatges i per tant millorar el rendiment del client.  

o Supervisió: El SM s’encarregà  de garantir que els serveis en producció es 

monitoritzen correctament per cada una de les seus. Pretenent que,  en un futur, es pugui 

detectar i notificar de manera immediata qualsevol incidència de la xarxa i iniciar els 

processos necessaris per la seva resolució.  

o Generació informes: El SM s’encarrega de realitzar i analitzar els informes periòdics o 

sol·licitats pel client (p.e: incidències)  
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Taula grup de Treball:  

Funció Contacte 

Cap de projecte Nom 1 

Gestor comercial Nom 2 

Enginyer prevenda Nom 3 

Gestor personal Nom 4 

Customer Service Manager Nom 5 

Taula 43 – Taula noms  del grup de treball 

4.2 Procediments de Gestió del servei 

Un cop descrites les figures que formen part de la gestió del servei, descriurem els 

procediments que es duen a terme i que coordinen l’activitat per tal de obtenir un servei de 

qualitat.  

El proveïdor haurà de facilitar tots els mitjans i persones de contacte per una gestió totalment 

personalitzada i adaptada a les necessitats del servei que prestarà.  

4.2.1 Model Relacional 

L’objectiu del Model relacional és definir les funcions i responsabilitats entre Proveïdor A i el 

CHBB assegurant el compliment de les obligacions respectives.  

L’aplicació del model relacional permetrà assolir els següents objectius:  

o Establiment de mecanismes de relació constants en el temps, des del nivell més 

operatiu fins al més directiu.  

o Definició de canals de comunicació eficients entre tots els agents involucrats en el 

servei.  

o Visió global i integral del servei per part del CHBB. Permet minimitzar riscos i 

incrementar el valor.  

o Ràpida detecció, resolució i seguiment de les eventuals incidències.  Òptima definició 

dels canvis i immediata aplicació de mesures correctores.  

El model de relació contempla un marc que permet evolucionar l’estructura actual, acordar 

contingut i nivell de prestació de servei. Aquest model permetrà realitzar un seguiment de la 

prestació del servei, tant a nivell operatiu com tàctic.  
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La gestió global dels serveis del CHBB es basarà en processos, procediments, tasques i 

responsabilitats seguint metodologia ITIL (explicada en anterioritat). Seguint aquestes 

directrius s'implantaran els següents òrgans de gestió: 

NIVELLS RESPONSABILITATS 

Comitè Estratègic 
Comitè de més alt nivell amb capacitats de modificació de contracte i 

presa d'accions estratègiques 

Comitè Executiu Comitè encarregat del seguiment de l'execució del contracte 

Comitè Seguiment Comitè operatiu i de seguiment de les tasques diàries 

Taula 44 – Taula de responsabilitats  

4.2.1.1 Model Organitzatiu 

A continuació s’enumeren les funcions de cada un dels òrgans de gestió.  

Comitè Estratègic 

El comitè estratègic estarà format pels interlocutors de més alt nivell en l’estructura 

organitzativa del Proveïdor A. Sent els mateixos responsables del seguiment de la relació a curt 

i llarg termini, i de la presa de decisions de caràcter més estratègic.  

Aquests comitè es reunirà de manera ordinària semestralment, sent possible la convocatòria 

de reunions extraordinàries per tractar aspectes puntuals de major urgència.  

Les seves principals funcions seran les següents:  

o Ratificació de les propostes de caràcter estratègic que siguin generades per la resta de 

comitès.  

o Aprovació de qualsevol resolució que impliqui una modificació contractual, sotmetent-

la a validació.  

o Seguiment del progrés de la relació entre CHBB i Proveïdor A.  

o Anàlisi dels objectius a mitjà i llarg termini.  
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Comitè Executiu 

El Comitè Executiu és el responsable de realitzar el seguiment de l’execució del contracte i 

d’elevar al Comitè Estratègic les propostes que impliquin modificacions del contracte.  

Aquest Comitè es reunirà de manera ordinària, mensualment, sent possible la convocatòria de 

reunions extraordinàries per tractar aspectes puntuals  de major urgència.  

Les seves principals funcions seran les següents:  

o Seguiment dels compromisos contractuals adquirits en el plec.  

o Resolució d’incidències que puguin sorgir en l’execució dels serveis. 

o Elaboració de propostes, recomanacions i quadres de comandament de caràcter 

estratègic, per a la seva posterior avaluació en el Comitè Estratègic.  

o Presentació al Comitè Estratègic de canvis en l’abast dels serveis o modificacions 

substancials en els ANS presentats pel Comitè de Seguiment i acordats en el Comitè 

Executiu.  

o Definició de les directrius per a la prestació del servei. 

A més, aquest comitè es responsabilitzarà de:  

o La validació de canvis que afectin a la facturació del servei.   

o La resolució, en un primer nivell, de conflictes d’interpretació del contracte a altres 

escalats al Comitè Estratègic.  

o La resolució de conflictes escalats des de nivells inferiors.  

 

Comitè de Seguiment 

Les principals funcions d’aquest comitè seran les següents:  

o Supervisió del compliment dels nivells de servei i compromisos de qualitat establerts. 

o Definició i implantació de mecanismes de control per supervisar l’execució del 

contracte.  

o Verificació de la utilització i evolució de les tecnologies més adequades per a la 

prestació del servei.  

o Seguiment de preus, facturació i penalitzacions. 
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o Supervisió del compliment d’obligacions pel que fa a la confidencialitat i seguretat de 

les dades.  

o Aprovació de modificacions no substancials d’ANS i control de les modificacions 

acordades.  

o Seguiment de l’operació diària dels serveis i gestionar la resolució de situacions 

extraordinàries, problemes i incidències.  

o Desenvolupament i manteniment dels procediments operatius necessaris pel correcte 

funcionament del servei.  

o Seguiment de ANS, revisant i aprovant l’informe de seguiment del servei. 

A més a més, de forma general s’ocuparà:  

o La identificació i documentació de dubtes respecte la interpretació o aplicació del 

contracte.  

o Emissió de recomanacions de caràcter estratègic al Comitè Executiu.  

o Resolució de conflictes escalats des de nivells inferiors.  

El Comitè de seguiment estarà format, com a mínim per:  

o Responsable de la gestió del CHBB. 

o Gestor del Servei (SM) 

o Gestor de Facturació. 

Durant la fase d’implantació el cap de Projecte haurà de formar part, així com un cop 

finalitzada el responsable d’Operacions.  

Per altra banda, en el Proveïdor A, normalment crearà un comitè intern de seguiment del 

projecte. Aquest comitè i estarà format íntegrament per personal del Proveïdor A i es liderat 

pel cap de Projecte.  

Les seves principals funcions són:  

o Assegurar els compromisos adquirits en el pla d’implantació per la instal·lació i 

configuracions de la solució.  

o Resoldre els paràmetres que puguin sorgir durant la implantació del servei.  

o Garantir el compliment del pla de transició.  

o Coordinar i gestionar els equips involucrats en la implantació del servei.  
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o Assegurar la correcta integració de tots els serveis entre ells.  

Aquest comitè reportarà directament al comitè de Seguiment comú.  

Cal destacar que sota demanda es podran crear grups de treball específics per definir, establir i 

resoldre qüestions especifiques que sorgeixin durant la vida del contracte.  
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4.2.1.2 Rols i responsabilitats  

El model organitzatiu del Model de Relació es representa en aquest esquema:  

 

Il·lustració 11 – Rols i responsabilitats 

 

Per l’explicació i descripció dels principals rols per aquest projecte es seguirà el següent format 

per descriure el rol de forma senzilla:  

ATRIBUTS DESCRIPCIÓ 

Rol Nom del rol (Sigles Rol) 

Persona Persona que actuarà al Proveïdor A segons les responsabilitats del rol descrit  

S’encarrega de Breu definició del paper d'aquest rol  

Responsabilitats 

principals 
Llistat de les responsabilitats i activitats del rol 

Dependència 

jeràrquica 
Lloc del qual depèn en l'organigrama funcional 

Taula 45 - Rols 

Els diferents rols que participen en l’Oficina de Gestió i Control són:  

Rols 

Director del contracte: Màxim responsable del contracte per part del Proveïdor A. és qui lidera 

les reunions del Comitè Estratègic i n’és el director.  

Gestor del servei: Persona de perfil tècnic que coordina totes les àrees de la companyia per tal 

d’identificar i definir plans d’evolució, propostes de millora, revisió del contracte, etc... 
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Cap de Projecte de desplegament: Responsable del desplegament durant la fase 

d’implantació. Assisteix a les reunions del Comitè de Seguiment, Gestiona l’oficina de migració, 

reporting dels terminis de lliurament, etc.... 

Responsable d’Operacions: Responsable de l’Operació del servei durant la Fase d’Operació. 

Controla la correcta execució dels processos i tasques operatives. Responsable del 

monitoratge dels ANS, així com el seguiment proactiu i/o reactiu de les incidències, extraient 

d’informes ad-hoc.  

Gestor de Facturació: Responsable dels processos de facturació . Defineix la informació 

necessària per a la facturació i generació de fitxers electrònics, validació i tipificació d’elements 

facturables, gestió d’incidències de facturació, control i seguiment d’altes i baixes en la 

facturació. 

4.2.2 Manteniment del Servei 

El proveïdor A ha de fer el seguiment i control de la qualitat dels serveis prestats per garantir el 

compliment dels objectius i terminis compromesos. Així mateix, ha de controlar el 

desenvolupament de les diferents fases del contracte i ha de prendre les decisions necessàries 

en la fase d’implantació i operació, per controlar la qualitat del servei per mitjà de la realització 

d’auditories, proves tècniques i específiques, etc. 

 

4.2.2.1 Manteniment preventiu 

El Proveïdor A disposa dels procediments i de l’estructura necessària per garantir la correcta 

gestió del manteniment preventiu. Entès com el conjunt de mecanismes de supervisió i 

monitorització necessaris per anticipar i detectar, amb les correccions oportunes, les 

incidències minimitzant-te l’impacte.  

o Procediments de supervisió de xarxa 

o Procediments de comunicació i recepció d’incidències a les àrees d’atenció al client 

o Plans de manteniment preventiu per a tots els elements de la xarxa 

o Informes de qualitat de tots els elements i servei de la xarxa 

o Anàlisis de trànsit per al correcte dimensionat de la xarxa 
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4.2.2.2 Manteniment correctiu 

El proveïdor A disposa dels procediments i l’estructura necessàries per garantir la correcta 

gestió del manteniment correctiu:  

o Procediment de gestió d’incidències integrat amb el procediment de notificació 

d’incidències del client.  

o Procediment de canvis de configuració en xarxa i treballs programats.  

o Procediment de gestió de problemes greus de xarxa 

o Instruccions tècniques. 

o Procediments de comunicació d’incidències amb la resta d’operadors i 

subministradors.  

o Pla general de contingència.  

4.2.2.2.1 Procés de gestió d’incidències tècniques  

L’usuari del CHBB autoritzat s’haurà de posar en contacte amb la finestra única proporcionada 

pel proveïdor A, d’aquesta manera, el proveïdor A, pot fer l’obertura d’una incidència.  

Els canals d’entrada són dos: via telefònica o correu electrònic. Els usuaris no autoritzats han 

de fer l’obertura d’incidències a través de la plataforma d’atenció al client.  

El proveïdor A assigna a cada incidència rebuda un número de tiquet unívoc que es comunica 

al client com a referència. Un cop qualificada i diagnosticada la incidència, s’obre un cas a 

l’eina de gestió interna corresponent per a la seva tramitació.  

En els diferents departaments del proveïdor es realitzaran les tasques tècniques corresponents 

per tal de solucionar la incidència, de la forma més ràpida i segura possible. En incidències 

greus, reiteratives o d’especial rellevància, el Proveïdor A ha de fer arribar al client un informe 

en què es detallin les causes de la incidència i els passos seguits per a la seva resolució.  

4.2.2.2.2 Procés de gestió d’incidències tècniques projectives 

El proveïdor A ha d’informar al client, amb la màxima brevetat possible quan es produeix una 

de les situacions següents:  

o El proveïdor A detecti una incidència de tipus tècnic de manera proactiva 

o El proveïdor A tingui programat un treball a la xarxa que pugui afectar al client.  
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4.2.2.2.3 Procés de gestió d’incidències administratives 

S’entén com incidències administratives totes aquelles que no afectin el servei prestat pel 

Proveïdor A en l’àmbit tècnic. Per tant, una incidència administrativa serà amb la facturació, 

canvis de dades administratives, abonaments, ajustos de factures.... 

L’obertura d’incidències administratives es fa de la mateixa manera que l’obertura 

d’incidències tècniques i es tramiten amb els departaments directament implicats: Facturació, 

cobraments, etc. 
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4.2.2.3 Manteniment adaptatiu 

El manteniment adaptatiu està relacionat amb l’operació de xarxa i amb el subprocés de gestió 

de la capacitat i trànsit, per tal d’anticipar possibles deficiències en el servei.  

 

4.2.2.4 Comunicació de treballs programats 

En el cas que el Proveïdor A hagi de dur a terme tasques de manteniment o de millora de les 

seves infraestructures, s’haurà de comunicar al client si es preveu que podrà produir alguna 

interrupció dels serveis prestats.  

En els casos que la interrupció sigui inevitable i no sigui possible proporcionar un servei 

alternatiu, els treballs de manteniment o construcció s’hauran de fer en el moment del dia que 

ocasioni el mínim trastorn possible. Aquestes interrupcions no tenen validesa en el càlcul de 

disponibilitat del servei. Tampoc es comptabilitzaran, pel que fa a penalització, les hores que la 

xarxa estigui aturada per causes alienes al Proveïdor A, com a fallada generalitzada en el 

subministrament elèctric, fenòmens sobrenaturals, etc. 

4.2.3 Gestió de sol·licituds  

El client té a la seva disposició diversos mecanismes per realitzar les sol·licituds de nous 

serveis, les baixes dels actuals o modificació d’algun d’ells.  

Les vies de comunicacions existents són:  

o Gestor comercial assignat 

o Gestor Personal 

o Atenció al client 

El client podrà sol·licitar-les a qualsevol d’aquests tres canals, i d’acord amb la naturalesa de la 

petició, s’adreçarà al flux òptim. En qualsevol cas, el proveïdor recomana utilitzar 

principalment la via del Gestor Personal.  

4.3 Gestió de la Facturació 

La gestió del servei i, més concretament, el model de facturació és un dels components 

principals en qualsevol servei de telecomunicacions.  
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4.3.1 Assumpció de la facturació  

El Proveïdor A assumirà d’emissió de la factura dels serveis actuals, durant els 3 primers mesos 

de la implementació del projecte. Un cop transcorregut aquest temps, el Proveïdor A emetrà 

les factures pertinents amb els preus pactats.  

4.3.2 Model de Facturació 

El model de facturació proposats permet desglossar la despesa per tipus de trànsit:  

o Trucades a telèfons fixes i mòbils propis 

o Trucades a telèfons fixes i mòbils d’altres operadors. 

o Trucades internacionals.  

o Trucades a mòbils corporatius (On-net) 

o Trucades de mòbil corporatiu a fix corporatiu (extensió) 

o Missatges nacionals propis, altres operadors, MMS i especials.  

o Missatges internacionals.  

El client pot disposar de la seva factura en paper o en format electrònic (via l’eina 

desenvolupada) 

L’idioma de la factura podrà ser: Català, Castellà o Anglès.  

5. Oficina Tècnica d’Implantació 

En aquest apartat es descriu qui participarà en la implantació del projecte, quin rol oferirà i 

quines seran les seves competències.   

5.1 Equip Assignat 

L’Oficina  Tècnica estarà formada per les següents figures: 

o Cap de Projecte 

o Service Manager 

o KAM 

o Interlocutor tècnic assignat a CHBB 

Durant la fase d’implantació s’establirà conjuntament amb el CHBB un procediment de 

seguiment i coordinació, i quan es consideri oportú es celebraran els actes de   llançament, 

reunions de seguiment, etc. 
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La figura més important durant l’oficina d’implantació tècnica és el Cap de Projecte. És el 

responsable de garantir la implantació i desplegament de la solució pactada.  

Com s’ha comentat en diferents ocasions, és el responsable del correcte lliurament dels serveis 

en els terminis i qualitats acordats.  

A continuació tornem a descriure les principals competències i responsabilitats: 

o Planificació de la posta en marxa 

o Establiment d’un calendari detallat amb les dates òptimes. 

o Coordinador de les proves durant el lliurament del servei.  

o Ser l’únic punt de referencia pel client durant la provisió. 

o Responsable del compliment de terminis. 

o Llançar les diferents odres de comanda en els sistemes de provisió i activació.  

o Detectar i gestionar els errors que impossibilitin la provisió. 

o Donar les directius i ordres oportunes, en cas d’incidències, que afectin a la provisió.  

o Elaborar el pla de projecte d’implantació. 

o Realització de documentació i haurà d’omplir els camps necessaris en totes les eines i 

sistemes per assegurar una correcta postventa.  

Dins la implementació de cadascun dels serveis, el Cap de projecte a de coordinar, realitza la 

connexió de cada seu, segons contracte/oferta, realitza la correcta assignació i configuració 

dels recursos de xarxa. També realitza un seguiment exhaustiu fins al final del lliurament dels 

serveis contractats a cada seu  en termini, i qualitat.  

Cal recordar que en el tancament de cada provisió, s’haurà de comunicar al CHBB el lliurament 

del servei, mitjançant una carta “Servei llest per ser utilitzat” SLxU. Aquesta carta conté la data 

inici de facturació i la informació referent a la postvenda del servei.  

Un cop finalitzada la implementació, el cap de projecte documentarà el projecte mitjançant 

una memòria tècnica. 
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6. Pla de Migració i Implantació 

Aquest apartat descriu tant el processos com els recursos utilitzats per el Proveïdor A, per la 

implantació dels serveis de telecomunicacions descrits anteriorment. Aquest Pla d’implantació 

està definit per garantir un procés de transició ordenat, amb garanties i eficient pel CHBB.  

El proveïdor A ha de dur a terme tots els treballs, activitats i tasques sota la supervisió de la 

Direcció de Projecte del client. L’haurà d’informar en tot moment de qualsevol acció o 

intervenció en les seves seus que sigui necessària o que requereix la seva col·laboració.  

6.1 Calendari d’implantació 

El calendari s’estructura de la següent forma:  

o Organització i anàlisi del projecte: On es concentren les activitats d’inici, planificació i 

llançament de l’execució del projecte.  

o Execució del projecte: En aquesta fase es fan les activitats tècniques del projecte 

orientades a la instal·lació i configuració dels diferents equips, xarxes, etc... 

o Tancament del projecte:  En aquesta fase es concentra essencialment tasques 

administratives i de formalització.  

La proposta generada per aquest projecte és la següent:  

Descripció 

Termini d’implantació 

(dies feiners) 

Serveis de Dades 

Termini d’implantació (dies 

feiners) 

Serveis de Veu 

Termini d’implantació (dies 

feiners) 

Serveis de Mòbil 

 

Etapa 

d’organització 

2 dies 3 dies 3 dies 

Etapa d’execució 97 dies 46 dies 46 dies 

Etapa de 

tancament 

1 dia 1 dia 1 dia 

Taula 46 – Pla d’implantació 

6.1.1 Fase d’organització i anàlisi 

Els passos que es segueixen en aquesta fase són:  

o Recepció de la notificació d’adjudicació del projecte de l’oferta 

o Reunió/reunions de llançament del projecte. L’objectiu d’aquestes reunions és tancar 

l’àmbit del projecte i reflectir-ho en el Projecte executiu.  

o Elaborar el Projecte Executiu. Aquest contempla:  

� Pla d’implantació: Planificació detallada de l’execució del projecte.  
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� Pla de descàrrecs: Identificar els casos que siguin necessaris realitzar fora de 

l’horari laboral.  

� Pla de contingència:  Per cada provisió cal identificar la seva marxa enrere.  

� Durada i mode de convivència: Convivència entre els serveis vells i nous.   

En l’elaboració del Pla de projecte, s’ha de tenir en compte els criteris següents:  

o Cada seu s’ha d’instal·lar sense afectar el servei que existeixi en la seu afectada.  

o Cada seu s’ha de poder anar instal·lant i migrant independentment de les dates en que 

migrin altres seus.  

o El proveïdor entrant ha de col·laborar amb el personal tècnic del CHBB, així com 

proveïdors que puguin col·laborar amb el client.  

o El proveïdor A es compromet a dur a terme les feines de manteniment de forma que 

interfereixin al mínim possible en el funcionament normal de les seus del client.  

Per altra banda, el CHBB ha de garantir en cada emplaçament, dels diferents serveis:  recursos 

i àrees per a la implantació. Així com, l’autorització d’accessos i permisos.  

 

6.1.2 Etapa d’execució del projecte 

En aquesta etapa, s’inclouen totes les activitats tècniques del projecte orientades a la 

instal·lació i configuració dels diferents equips, xarxes, sistemes i serveis que conformen la 

solució plantejada.  

L’objectiu és:  

o Disposar de la informació necessària, actualitzada per fer el disseny tècnic de detall. 

o Fer les tasques necessàries per tenir a disposició els equips, sistemes, xarxes, serveis 

de comunicació, etc... 

o Informar periòdicament al CHBB del grau de compliment de la planificació.  

 

6.1.3 Etapa de tancament 

Aquesta etapa concentra activitats, essencialment administratives i de formalització que 

constitueixen l’avaluació i tancament del projecte d’implantació. Després de la seva execució 

es procedeix al tancament administratiu del projecte d’implantació i la solució queda 

gestionada totalment per l’equip de postvenda, liderat pel Service Manager, Gestor Personal i 

KAM.  
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Les principals tasques que el Proveïdor A duu a terme en aquesta etapa són: 

o Obtenir informació del vistiplau/conformitat amb les solucions i serveis implantats.  

o Procedir al tancament del projecte i posar-lo a l’àrea de gestió del servei, per tal que 

procedeixi a gestionar-ne l’explotació.  

6.2 Calendari global d’implantació 

A continuació, s’adjunta la planificació efectuada per la implantació i posta en marxa de tots 

els serveis compresos en la present oferta. 

El proveïdor A ha elaborat un pla de posta en marxa específic per aquest projecte, ajustant-lo 

als requeriments fixats. 

Aquesta planificació comprèn la provisió de la totalitat dels serveis:  

o Connexió de les seus principals amb línies Ethernet.  

o Portabilitat i activació dels primaris de veu fixe. 

o Portabilitat i activació dels primaris de veu mòbils. 

o Portabilitat i activació de les diferents numeracions mòbils.  

o Procés de preselecció i canvi de titularitat de les línies que no siguin susceptibles 

d’integrar-se amb el servei de veu mòbil.  

o Implantació de les seus VPN principal i backup. 

o Implantació de l’accés a Internet 

o Proves i acceptació. 

6.2.1 Tasques d’implantació 

Per a les tasques d’implantació s’han de seguir, en qualsevol cas, els principis següents:  

o Les tasques es faran de manera que s’interfereixi al mínim possible en el funcionament 

normal de les diferents dependències del client. 

o Totes les seus del CHBB s’han de migrar sense talls de servei durant la jornada laboral. Cal 

tenir previst una marxa enrere, en cas que apareguin problemes, en un temps estipulat 

(típicament 8-12 hores). 

o Totes les tasques de posada en funcionament s’acordaran amb el cap de projecte designat 

tant dins del Proveïdor A com del CHBB.  
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Amb independència del servei i de la seu, el proveïdor A és el responsable de dur a terme les 

tasques següents: 

o Instal·lació de circuits i equips:  

� Proporcionar el temps que aplica de provisió a cada seu. 

� Fer les tasques d’instal·lació física dels nous equips, moviment d’equips i components i 

configuració. 

� Indicar al CHBB els requeriments pel que fa la infraestructura, condicions de 

funcionament necessaris per a cada instal·lació.  

� Avaluar la necessitat de cablejat addicional o d’elements de xarxa intermedis i 

proporcionar els que consideri necessaris, previ acord amb el client.  

o Validació dels serveis:  

� Un cop lliurat el servei de cada una de les seus, el Proveïdor A ha d’assegurar-se la 

correcta instal·lació i operació. S’han de fer les proves necessàries per garantir-ne la 

qualitat d’acord amb les mètriques i normes definides, normalment CMT i UIT (Entitat 

Internacional de Normalització).  

o Acceptació i posada en servei: 

� Un cop el Proveïdor A hagi comunicat el lliurament del servei, el CHBB podrà fer les 

proves adients per confirmar-ne el funcionament correcte. Quan s’hagi acceptat el 

servei, es donarà per finalitzada la fase d’implantació i començarà la fase d’operació i 

manteniment del servei.  

6.2.2 Pla de proves 

Una de les fases més importants del Pla d’execució és l’elaboració de les proves de lliurament 

del servei. La finalitat de les quals és garantir que el servei funciona amb el requeriments que 

el client necessita.  

A continuació, es descriu el Pla de proves que el Proveïdor A durà a terme per comprovar el 

funcionament dels serveis abans del seu lliurament. 

 

 

 

 

 



  Gestió d’un Projecte de Comunicacions 

112 

 

 

6.2.2.1 Proves de transmissió 

Com una part de les proves de lliurament, cal comprovar el funcionament correcte de la xarxa 

de transmissió que suporta els serveis prestats als clients, tant fixes com mòbils. Per fer-ho el 

Proveïdor A segueix les recomanacions de la UIT-T G.826.  

La UIT-T G.826 defineix una sèrie de paràmetres que actuen com a indicadors de la qualitat de 

la xarxa de transmissió. Un exemple d’aquests paràmetres és l’ES (errors per segon), es 

defineix com el “període d’un segon amb un o més blocs d’error o almenys amb un defecte”.  

El Proveïdor A mesura aquests paràmetres per confirmar que treballa dins els estàndards de 

qualitat estipulats. Per a la realització del mesurament d’aquest paràmetre, el Proveïdor A ha 

realitzat un desenvolupament de sondes en la xarxa per tal de poder obtenir-lo de forma 

automàtica.  

6.2.2.2 Proves de servei 

La finalitat de les proves de servei és comprovar que el servei sol·licitat pel client funciona 

correctament.  

Detallem els serveis i proves més importants:   

Servei dades:  

SERVEIS INTERNET 

Proves Descripció 

Accés a Internet des de CPE 
Es llança trànsit contra una IP pública i es verifica que no es perden paquets i que l’RTD no 

és elevat. 

Accés al CPE des d’Internet Es verifica la connectivitat des d’un Looking Glass cap al CPE. 

Traducció d’adreces d’IP (NAT) Es comprova que es fan correctament les traduccions d’adreces d’IP.  

Taula 47 – Proves servei Internet 

SERVEIS VPN 

Proves Descripció 

Accés a una altra seu de la VPN 

des d’origen la LAN del CPE 

Es llança trànsit contra la IP d’una de les IP de LAN de la central o una altra seu de la VPN. 

Es verifica que no es perden paquets i que l’RTD no és elevat. 

Taula 48 – Proves Servei VPN 
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Servei veu:  

SERVEIS DE VEU FIXE 

Proves Descripció 

Absència d’alarmes en els gestors 

de xarxa 
Es verifica que tant els equips com els serveis estan nets d’alarmes. 

Absència d’errors de transmissió 
Es mesura extrem a extrem, amb un analitzador, i es verifica que el percentatge d’errors de 

transmissió obtinguts és nul.  

Proves de veu 

Es connecta un analitzador de veu i es verifica que la senyalització és correcta. A posteriori 

es fan trucades tant entrants com sortints, per assegurar el bon funcionament de l’enllaç,  

abans de connectar la centraleta del client.  

Proves d’integració amb la 

centraleta 

Es connecta l’accés primari a la centraleta del client per fer les proves finals conjuntament 

amb el mantenidor de la centraleta i l’instal·lador del Proveïdor A. S’han de verificar de 

nou,  les trucades entrants i sortints, per assegurar el funcionament perfecte del servei.  

Taula 49 – Proves servei veu fixe 

Servei veu i dades mòbil:  

SERVEI DE VEU MÒBIL 

Tipus de Trucada  Prova 

On – Net 

Trucada des de mòbil XPV a mòbil XPV amb numeració curta 

Trucada des de mòbil XPV a mòbil XPV amb numeració llarga 

Trucada des de mòbil XPV a fix XPV amb numeració curta 

Trucada des de mòbil XPV a fix XPV amb numeració llarga 

Trucada des de fix XPV a mòbil XPV amb numeració curta 

Trucada des de fix XPV a mòbil XPV amb numeració llarga 

Off – Net 

Trucada des de mòbil XPV a mòbil extern 

Trucada des de mòbil XPV a fix extern 

Trucada des de mòbil XPV a número internacional 

Bústia de Veu Trucada des de mòbil XPV a la bústia de veu 

Navegació 

Navegació WAP Internet 

Navegació WAP Intranet 

Taula 50 – Proves servei veu i dades mòbil 
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6.3 Procés de portabilitat del Servei de Veu fixe i mòbil 

El procés de portabilitat és una de les fases més critiques dins de la migració de serveis, i 

també la que implica un nombre més gran d’actors. Tanmateix es la que produeix una 

incertesa més gran al client.  

El procés de canvi de Proveïdor amb conservació de numeració, anomenat portabilitat, 

consisteix en el que l’abonat titular d’una numeració causa baixa amb el Proveïdor actual 

(anomenat operador donant) i sol·licita, simultàniament, l’alta del Servei en un altre Proveïdor 

(anomenat operador receptor) conservant la numeració.  

L’èxit del procés eradica en l’oficialitat del procés, així com l’experiència del propi Proveïdor i 

de les fases de preparació, realització i seguiment de la portabilitat.  

El procés de portabilitat té els següents objectius:  

o Assegurar que es recullen totes les dades necessàries per fer la portabilitat de la línia d’una 

manera òptima.  

� La sol·licitud, per part de l’abonat, de l’alta al nou Proveïdor inclou una petició per 

tramitar la baixa al seu Proveïdor antic. Amb aquesta finalitat, la petició ha d’incloure 

un escrit on l’abonat comunica la decisió de ser baixa, conservant la numeració. 

�  La sol·licitud ha de tenir com a mínim la informació següent:  

- Denominació de l’entitat abonada 

- Adreça 

- CIF 

- Nom del representant que signa 

- Números individuals i/o rangs de numeració 

- Tipus d’accés  

- Operador receptor 

- Operador donant 

- Horari del canvi preferit per l’abonat 

- Consentiment exprés de l’abonat a portar tota la numeració associada als números 

de capçalera indicats. 

o Garantir que, abans de la “finestra de canvi” definida al procés de portabilitat entre 

Proveïdors, s’ha realitzat la definició correcta dels serveis a la xarxa del Proveïdor A. 
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o Garantir que la portabilitat de la línia es fa en la data acordada i que s’activen, en aquell 

moment, els serveis sol·licitats per a cada línia d’acord amb els seus requeriments. 

 

o Les interaccions administratives entre els Proveïdors afectats per processos de portabilitat 

estan basades en la canalització de les seves comunicacions a través de l’“Entitat de 

Referència”, organisme autònom i independent dels operadors que té assignades les 

funcions següents: 

� Actuar com a mitjà de comunicació entre els operadors.  

� Servir com a referència per a les dades d’encaminament de números portats i 

d’històric de les diferents interaccions entre els operadors. 

� Controlar la correcció i sincronisme de les interaccions entre operadors. Facilitant els 

diferents processos sobre portabilitat, i poder actuar de font d’informació, en cas de 

potencials discrepàncies o disputes que puguin implicar responsabilitats davant 

abonats o operadors.  

� Facilitar l’actualització correcta de les dades sobre portabilitat de les bases de dades 

internes a les diferents xarxes. 

 

Consideracions ha tenir en compte: 

o La portabilitat es realitza en dia feiner (de dilluns a divendres) en horari de 8:00 a 

20:00 hores, amb una finestra de canvi de 3 hores. Les finestres de portabilitat 

existents són les següents:  

De 8:00h a 11:00h 

De 11:00h a 14:00h 

De 14:00h a 17:00h 

De 17:00h a 20:00h 
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De manera resumida, el procés que es desencadena, ordenat en el temps:  

 
 

El Proveïdor receptor de la numeració sol·licita el canvi amb conservació de numeració. Pot 

incloure una proposta  de “finestra de canvi” per a quatre dies hàbils des del dia de la 

sol·licitud a l’Entitat de Referència.  

A les quatre hores, l’Entitat de Referència indica si la sol·licitud és vàlida o no.  

Considerant que es vàlida :  

• L’operador donant té un dia per respondre si accepta la finestra de canvi proposada 

(sempre que se n’hagi proposat una) o indica una finestra de portabilitat per donar la 

numeració. 

• El receptor disposa de quatre hores per analitzar les dades de la finestra de canvi i 

confirmar si hi està d’acord o no. 

• El receptor pot aturar la portabilitat fins a 24 hores abans de la finestra de canvi 

programada. 

7. Pla de Qualitat 

En el Proveïdor A, el client és al centre de tota la activitat, i per tant, l’objectiu prioritari és la 

seva satisfacció. En aquest apartat, descriurem els compromisos de millora d’experiència en 

l’ús de les telecomunicacions. 

Sol·licitud de portabilitat
a l’ER   

Portabilitat

Finestra de 
canvi

Acceptació
o

rebuig

3 H .

1 1 2 3 1 / 21 /2

Finestra
portabilitat  

Servei per
nou operador

Validació portabilitat

. . valida les dades
de la sol·licitud

L’operador donant confirma 
finestra de portabilitat

L’operador receptor accepta /denega
finestra de portabilitat

L’operador receptor pot 
cancel·lar la portabilitat

L’ER

Il·lustració 12 – Procés de Portabilitat 
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Per garantir aquests compromisos és necessari establir a l’organització una cultura de millora 

contínua, que permeti la recerca de l’excel·lència dels productes i serveis oferts, adaptant-los a 

les necessitats canviants dels clients, i aconseguir optimitzar la satisfacció.  

Des de la direcció de Recursos Humans del Proveïdor A, s’inicià i desenvolupà diverses 

iniciatives per tal d’involucrar l’organització en la recerca de l’excel·lència permanent. S’han 

implantat diferents sistemes: UNE-EN ISO 9001: 2008 i UNE-EN ISO 14001: 2004, l'aplicació de 

metodologies per a l'anàlisi i millora de processos (Kaizen, Sis Sigma), la realització de diferents 

tipus d'Auditories dels processos (Experiència de Client, Qualitat de Factura, Qualitat de Servei 

Atenció al Client, …), informes mensuals del nivell de satisfacció dels clients (SAC, 

Baròmetre,...), i un llarg etc. Per tenir la millor experiència possible.  

7.1 Objectiu del pla de qualitat 

L’objectiu fonamental del pla de qualitat és definir i descriure tots aquells requisits que s’han 

de complir per desenvolupar amb eficàcia i correcció les tasques d’execució d’un contracte 

específic. Per aconseguir aquest objectiu, el Proveïdor A s’enfoca en els següents objectius:  

o Orientació de l’organització al client, per aconseguir-ne la satisfacció més gran 

possible. 

o L’orientació a processos: La realització dels productes i serveis s’han de desenvolupar 

mitjançant processos tranversals a tota l’organització. Garantint tant el compliment 

dels requisits manifestats pels clients, com els relacionats amb requisits legals i 

reglamentaris aplicables.  

o Participació i “involucració” del personal, al qual li proporcionaran la formació 

adequada a les seves necessitats, per al foment de la innovació.  

o Relació amb el proveïdor: Fer-lo partícip dels processos del Proveïdor A i col·laborador 

en la millora de la satisfacció del client.  

o Millora Contínua dels processos , mitjançant l’avaluació periòdica i el seguiment 

sistemàtic d’indicadors clau.  

Tenint aquests principis com a base, el Proveïdor A intentarà oferir la més alta qualitat, 

complint els estàndards i objectius més exigents, impulsant que el compromís constant de 

qualitat i Servei als clients sigui assumit per tot el personal.  

7.2 Sistema de Gestió de la Qualitat 

En Proveïdor A, té el ferm compromís de proporcionar a tots els clients, productes i serveis el 

màxim compliment i per tant, superar les expectatives. Amb aquesta finalitat, es situà el client 

com a eix central de l’estratègia i es treballà per transformar contínuament les operacions al 

voltant de les seves necessitats, adreçant els  esforços a la plena satisfacció.  
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En el Proveïdor A, s’estableixen els següents compromisos:  

o Cultura d’orientació al client, a tots els nivells de l’organització, que faciliti 

l’enfocament de les actuacions cap a la satisfacció del client.  

o Realitzar sistemàticament anàlisis de l’eficàcia i de la qualitat objectiva i percebuda 

dels processos, identificant les àrees de millora sobre les quals cal actuar per 

aconseguir un Servei excel·lent.  

o Impulsar el desenvolupament personal i professional dels empleats, facilitant la 

formació i motivació necessàries per a la millora de la qualitat de la feina. 

o Promoure la gestió de la innovació dels serveis de telecomunicacions, contribuint al 

desenvolupament de la societat. 

o Fomentar la integració dels subministradors en la cadena de valor, establint relacions 

de col·laboració basades en el compromís comú i la satisfacció del client.  

o Difondre aquesta política perquè s’adeqüi de forma continua als propòsits de 

l’organització.  

7.2.1 Procés de millora continua 

Els objectius i accions del “Sistema de gestió de qualitat” estan vinculats al programa de 

“millora de l’experiència del client”, que és l’eix central sobre el qual es desenvolupa la 

transformació i millora continua del Proveïdor A.  

Aquest programa inclou:  

o Identificar els processos amb més volum d’incidències,  identificar les causes que el 

motiven i aplicar correccions. 

o Desenvolupar les accions necessàries per reduir volums d’incidències reals i 

percebudes pels clients.  

o Assegurar la qualitat dels productes i serveis oferts.  

o Identificar, prioritzar i desenvolupar projectes de millora amb impacte en la satisfacció 

del client.  

L’anàlisi de seguiment, control de resultats i compliment d'objectius, facilita la revisió mensual 

dels indicadors definits i l'estat dels projectes de millora. Es destina una part de l’organització 

pels anàlisis dels indicadors, la comunicació eficaç dels resultats i les noves propostes de 

millora extretes. Així també, com un apartat pressupostari per realitzar consultes a fonts 

d’informació externes.  
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Les principals fonts d’informació per a la identificació de nous projectes de millora són:  

o Auditories d’Experiència del client. Es recull tota l’experiència que rep el client i 

s’identifiquen els punts fort i febles del procés, i aspectes de millora. 

o Feedback directe, mitjançant la veu del client. 

o Auditories internes i externes (AENOR). Són auditories realitzades seguint els requisits 

establerts a les Normes UNE-EN ISO 9001 i UNE-EN ISO 14001. Els plans d'acció per 

corregir les “No conformitats” detectades, així com les observacions i recomanacions 

ofertes pels auditors generen projectes de millora de l'experiència de client. 

o Feedback de la primera línia d’atenció i contacte amb els clients. 

o Monitorització del desenvolupament dels processos principals pel que fa a l’eficàcia i 

eficiència, a través d’indicadors de procés recollits en el conjunt del programa.  

Totes les conclusions i decisions exposades en aquesta revisió, serveixen com a informació 

d'entrada per a la millora del Programa i del Sistema de Gestió de Qualitat. 

7.3 Metodologia i Qualitat 

La metodologia utilitzada en el Proveïdor A en la gestió de llançament de productes i en la 

gestió de projectes de suport i infraestructura és la TTM.  

TTM provee de les sigles “Time to Market”, i representa el conjunt de tasques, fites, 

entregables i regles de govern que s'apliquen a la selecció, disseny, desenvolupament i 

llançament de productes i projectes. 

El procés TTM s'aplica a tots els productes i serveis (facturables) de les unitats de negoci, i 

descriu el cicle de vida d'un projecte basat en fases, que comencen i acaben en un “gate” o 

“decisió formal” d'un òrgan de govern, que donarà el GO/no GO per a l'inici de la següent fase. 

L'objectiu principal és l'increment de la qualitat dels productes i serveis assegurant l'anàlisi i 

adequació de tots els impactes operatius possibles. 

7.4 Garantia de la qualitat del servei. 

Tal i com s’ha descrit en l’apartat “d’equip de projecte”, el Proveïdor A posa a disposició del 

CHBB, un grup de professionals eficaç i experimentat que té com a principal objectiu 

aconseguir la màxima satisfacció en la relació del CHBB i el Proveïdor A.  

Aquest equip garanteix la màxima qualitat en la prestació del Servei, tant durant la fase 

d’implantació com durant la fase d’operació.  
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Recordem l’equip de treball 

o Implantació: Cap de Projecte 

o Operació: Gestor Personal, Service Manager, KAM i Enginyer de prevenda.  

Cadascuna de les tasques han estat descrites en l’apartat 3. Solució tècnica proposada 



  Gestió d’un Projecte de Comunicacions 

121 

 

 

7.5 Programes de qualitat 

El desenvolupament de la Política i objectius de Qualitat, dins l’àmbit global del Programa 

d’Experiència client, es duen a terme mitjançant diferents programes de Qualitat, entre els 

quals podem destacar :  

o Auditories de Millora d’experiència de client  

o Sistema de Gestió Ambiental segons normativa UNE-EN ISO 14001:2004 

8. Acords de Nivell del Servei (ANS ) 

A continuació es donen els paràmetres / indicadors que el Proveïdor A dóna com a resposta als 

requerits en el plec, respecte els Acords de Nivell de Servei.  

 

Paràmetre ANS Reduccions 

Disponibilitat mensual per 

enllaç 
Igual o superior al 99,95% 

100% de la quota mensual de manteniment per 

disponibilitats iguals o inferiors al 99,5%. 

0% per disponibilitats iguals o superiors al 99,95%. 

Per valors intermitjos s'aplica càlcul lineal. 

Temps de resolució 

d’avaries de veu molt greus 

Inferior a 4 hores des de la 

notificació 

Per cada hora addicional, 20% de la quota 

mensual de manteniment 

Temps de resolució 

d’avaries de veu  greus 

Inferior a 6 hores des de la 

notificació 

Per cada hora addicional, 15% de la quota 

mensual de manteniment 

Temps de resolució 

d’avaries de 

veu  lleus 

Inferior a 12 hores des de la 

notificació 

Per cada hora addicional, 10% de la quota 

mensual de manteniment 

Temps d'aprovisionament:   

Seveis de Dades  Segons planing 
25% del valor de la quota d'alta per dia hàbil de 

retard 

Serveis de Veu  Segons planing 
25% del valor de la quota d'alta per dia hàbil de 

retard 

Disponibilitat mensual del 

servei de dades: 
Igual o superior al 99,95% 

0% de la quota mensual per disponibilitat igual o 

superior al 99,95% 

100% de la quota mensual per disponibilitat igual 

o inferiors al 96,7% 

Per valors intermitjos s'aplica càlcul lineal. 

Temps de resolució 

d’avaries de dades greus 

(incidències que impedeixen 

l'ús del servei per tots o part 

dels usuaris): 

Inferior a 4 hores des de la seva 

notificació 

Per cada hora addicional, 10% de la quota 

mensual del servei 

Temps de resolució 

d’avaries de dades lleus 

(incidències que provoquen 

una degradació del servei 

sense impedir el seu ús): 

Inferior a 24 hores des de la seva 

notificació 

Per cada hora addicional, 5% de la quota 

mensual del servei 
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Paràmetre ANS Reduccions 

Temps associat a la gestió del canvi:   

Si requereix canvi en la 

infraestructura 

Inferior a 10 dies hàbils 

des de la seva sol·licitud. 

5% de la quota mensual per a dia hàbil 

addicional 

Reconfiguració de 

l’equipament 

Inferior a 2 dies hàbils 

des de la seva sol·licitud. 

5% de la quota mensual per a dia hàbil 

addicional 

Latència de la xarxa 

Operador en àmbit estatal 
<50 ms < 5 ms, 5 % de la quota mensual 

Latència de la xarxa 

Operador en àmbit europeu 
<70 ms >5ms i < 10ms, 10 % de la quota mensual 

Latència de la xarxa 

Operador amb EEUU 
< 120 ms > 10 ms, 15 % de la quota mensual 

Taxa de pèrdua de packets < 1 % 
1 – 2 %, 5 % de la quota mensual 

> 2 %, 15 % de la quota mensual 

Taula 51 – ANS plec 

9. Millores del servei 

En aquest apartat s’incorpora millores no exigides en el plec, però enriqueixen amb un valor 

afegit en la proposta final.  

9.1 Redundància de la solució Fixe 

A part de la VPN de backup, el Proveïdor A ofereix redundància de l’anell de Fibra òptica cap a 

nodes diferents, per camins de la xarxa alternatius. 

Seu Servei Tipología 
ANELL CAMINS 

INDEPENDENTS 

Hospital Blanc Principal GIGANET 50MB F.O SI 

Hospital Vermell Principal GIGANET 50MB F.O SI 

Hospital Verd Principal GIGANET 50MB F.O SI 

ABS C Principal GIGANET 10MB F.O SI 

Residència B Principal GIGANET 10MB F.O SI 

ABS T Principal GIGANET 10MB F.O SI 

Residència A Principal GIGANET 10MB F.O SI 

CAE SF Principal GIGANET 10MB F.O SI 

CAE C Principal GIGANET 10MB F.O SI 

Taula 52 – Serveis actuals 
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9.2 Descomptes especials en servei 

El Proveïdor A es compromet a realitzar un mínim d’un 20% de descompte sobre les tarifes 

estàndard per grans empreses en qualsevol dels serveis que desitgi contractar en un futur.  

Garantia de preus en “línia de mercat” 

9.3 Trucades corporatives 

El Proveïdor A contempla dins d'aquesta proposta la creació d'un grup tancat d'usuaris o Xarxa 

Privada Virtual (XPV). Això comporta que les trucades internes entre mòbils del CHBB (línies 

corporatives) siguin a un cost reduït. 

9.4 Millores de cobertura 

El Proveïdor A garantirà la cobertura òptima en tots els centres del CHBB.  

9.5 Millores a la funcionalitat de la Xarxa Mòbil 

Com a complement a l’increment dels nivells de cobertura, s’estan portant a terme diferents 

accions destinades a la millora contínua de la qualitat mòbil: 

o Millora de la qualitat de veu a la xarxa 2G/3G, mitjançant la utilització d’un nou 

sistema de codificació (Wideband AMR) 

o Noves funcionalitats per optimitzar la capacitat de la xarxa 3G, millorant la taxa d'èxit 

de connexió. 

o Diferenciació “QoS” per priorització per client i servei. 

10 Pla de contingència 

Conscients de la importància que en l’actualitat té garantir la màxima disponibilitat del servei 

de telefonia mòbil, el Proveïdor A s’elaboren diferents plans de contingència. Aquests 

resoldran possibles eventualitats en què es produeixin incidències de caràcter catastròfic, amb 

problemes que impliquin una resolució de llarga durada o en terminis difícilment predictibles.  

Els objectius bàsics d’aquest tipus de plans són la identificació de les solucions més apropiades,  

i l’establiment dels procediments que permetin resoldre la incidència de la manera més ràpida 

possible. 

D’altra banda, existeixen ja procediments organitzatius interns que, en casos de contingència, 

asseguren que tots els recursos, tant personals com tècnics, actuaran de la manera més 

eficient i coordinada possible. 
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10.1 Principis del pla de contingència 

El pla de contingència s’entén com el mecanisme o mecanismes disponibles per donar 

resposta de manera eficaç a situacions d’anomalia, que puguin afectar la prestació dels serveis 

o les garanties d’aquests davant de possibles emergències.  

S’ha dissenyat un pla d’emergència coordinat que permet optimitzar la detecció i identificació 

de les situacions d’emergència, com també minimitzar els temps de resolució d’aquestes 

situacions. Per fer-ho s’han identificat les possibles situacions d’emergència, diferenciant en:  

tecnologies, serveis, entitats responsables, mecanismes de control, recursos humans de camp i 

subcontractes de manteniment a proveïdors d’equips. L’objectiu és delimitar la localització i 

determinació dels problemes, els sistemes de gestió a utilitzar i l’adequada configuració i 

dimensionat dels mecanismes de protecció necessaris. 

Per dissenyar el Pla d’emergència cal determinar els mecanismes de notificació d’incidències 

entre les entitats implicades i els mecanismes de verificació o depuració de responsabilitats. 

10.1.1 Detecció i diferenciació de situacions d’emergència 

L’etapa d’anàlisi és fonamental a l’hora d’activar un pla d’emergència i requereix la coordinació 

entre les diferents entitats proveïdores de serveis i recursos.  

10.1.2 Situacions d’emergència 

En primer lloc, definim com a situació d’emergència aquella que o bé impliqui una pèrdua 

important de serveis, tant en volum com en importància, o bé disminueixi de manera alarmant 

les garanties de protecció de la xarxa dels seus recursos crítics. Tenim exemples com la 

capacitat disponibles en enllaços redundants, maquinari de backup, etc. 

Les situacions d’emergència es poden associar directament a incidències dels sistemes de 

gestió de la xarxa o a agrupacions d’aquestes; com a exemples d’agrupació d’incidències 

podem considerar el nombre o percentatge d’enllaços caiguts, la correlació d’alarmes 

associades a cada servei, etc.  

La classificació de les diferents situacions d’emergència es fa en funció dels serveis i recursos 

afectats. Es consideren situacions d’emergència tant la indisponiblitat d’aquests recursos com 

la disminució alarmant del seu nivell de protecció. Les situacions d’emergència greus es 

refereixen a la indisponiblitat total de recursos que afecti un volum de serveis prou rellevant, 

que cal definir conjuntament amb el client. Les situacions d’emergència lleus són les causades 

per la baixa protecció dels recursos.  

10.1.3 Restauració de les situacions d’emergència 

En general, podem dir que les noves tecnologies de transmissió i protecció digital, l’ús 

majoritari d’infraestructura de cable amb redundància espacial i el dimensionat redundant de 

l’equipament inclosos a la proposta, permeten que la majoria de les situacions considerades 
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tradicionalment d’emergència quedin relegades a situacions fàcilment solucionables. 

Mitjançant mecanismes d’actuació propis de la tecnologia (protecció d’enllaços, elements de 

maquinari, plans d’encaminaments alternatius, etc.) i gràcies a les potents capacitats de gestió. 

En el cas de fallades de maquinari, el nivell de resposta demanat pel client davant de situacions 

d’emergència determina l’elecció del contracte de manteniment més adequat. En principi, la 

resposta davant fallades dels equips i recursos compartits amb el proveïdor de serveis 

s’engloben dins els plans d’emergència interns. Això no obstant, aquests plans interns poden 

ser revisats pel client i els seus organismes. 

10.1.4 Mecanismes d’aïllament i restauració 

En general, els mecanismes de suport i protecció de les tecnologies utilitzades eliminen la 

necessitat de fer accions específiques d’aïllament d’elements. Només en situacions de 

funcionament incorrecte d’aquests (o d’algun factor que afecti diversos equips, com pot ser el 

sincronisme, aplicacions de xarxa, servidors d’adreçament, xarxa de commutació, etc.) és 

necessari fer actuacions específiques d’aïllament manual, ja siguin funcionalitats de 

configuració remota, local o mitjançant actuacions de l’equip de camp. 

L’anàlisi de notificacions d’alarmes davant fallades és crucial. Aquests mecanismes permeten 

identificar i aïllar el problema.  

Es poden realitzar intervencions en el component defectuós, sense haver d’interrompre tot el 

servei. Aquest aïllaments només es poden produir amb mecanismes de gestió remots molt 

potents , tal com normalitza UIT en les seves recomanacions d’agents de gestió. La UIT permet 

crear filtres d’esdeveniments remotament d’acord amb diferents tipus de criteris. El Proveïdor 

A disposa d’aquests mecanismes de gestió en els equips més rellevants. Així mateix, la 

potència de filtrat facilita i agilitza la identificació de problemes. 

Per a la restauració de serveis es compta amb elements de xarxa auto restaurables. La 

restauració d’anomalies s’efectua des del centre de control habilitat per a aquest fi o des de 

l’equip de camp. 
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11 Pla de Seguretat 

La seguretat és un aspecte de vital importància en l’actualitat de les telecomunicacions i per 

descomptat també en l'àmbit de sistemes d'informació. El Proveïdor A ha definit una Política 

de seguretat Global per la complexitat i heterogeneïtat de les amenaces. Aconsellant un 

enfocament global tant en el control com en la gestió dels riscos. Addicionalment, la gestió de 

la seguretat s'inclou a la política de Responsabilitat Corporativa de l'empresa, afavorint un 

creixement responsable i un desenvolupament sostenible. 

El present Pla de Seguretat descriu les mesures més importants que el Proveïdor A utilitza per 

garantir la seguretat dels serveis proporcionats.  

11.1 Model de la Gestió i Relació de la Seguretat 

Amb la finalitat de gestionar els riscos associats a la seguretat, el Proveïdor A estableix 

polítiques que ha comunicat i aplicat internament a tota l'empresa. Aquestes polítiques 

defineixen la protecció del negoci i dels clients:  

• Com es detecta un error en el servei o un atac contra una empresa  

• Com es respon i es recupera d'un atac contra la seguretat o d'un incident que 

interrompi tota o part de l'activitat. 

11.1.1 Auditories de Seguretat 

Per comprovar el compliment amb els estàndards de seguretat i normes associades, el 

Proveïdor A realitza periòdicament les auditores corresponents de Seguretat.  

11.1.2 Protecció de Dades i Confidencialitat 

El Proveïdor A reconeix expressament que, totes les dades i la informació que les entitats, 

empleats o representants del client posin a la seva disposició per qualsevol concepte, així com 

les obtingudes del client, de particulars o entitats com a conseqüència directa o indirecta de 

l'execució de l'oferta, tindran el caràcter de “secret”, i serà d’obligació del Proveïdor A tractar-

les amb la màxima confidencialitat i aplicar-les, es tracti o no de dades personals, amb les 

mesures de seguretat segons el que es disposa al Reial Decret 994/1999, d'11 de Juny.  

11.1.3 Mesures de Seguretat 

El Proveïdor A, com a operador de telecomunicacions és responsable d’assegurar-la privacitat 

en totes les comunicacions dels seus clients. Aquesta privacitat i seguretat és un dels objectius 

fonamentals en el disseny de les xarxes i procediments. 

Actualment, el Proveïdor A compta amb procediments de seguretat que en garanteixen la 

prestació dels serveis seguint la principal normativa internacional sobre seguretat: 
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Mesures de seguretat vinculades a béns físics: 

o L'accés a llocs, immobles, edificis, locals i oficines del Proveïdor A està estrictament 

limitat a les persones autoritzades. Aquests drets d'accés es revisen i actualitzen 

periòdicament. Es defineixen nivells d'accés depenent del perjudici que n'hi ha (accés 

molt restringit, controlat, limitat, lliure). 

o El Proveïdor A actua segons la norma Europea OSHA 180001 (Ocupation Safety and 

Health Administration), que recull tot allò relatiu als aspectes de prevenció de riscos 

laborals en les tasques del personal, així com en la seguretat física dels emplaçaments 

en què s'ubiquen les infraestructures de xarxa i serveis. 

Mesures de seguretat vinculades a les tecnologies de la informació 

o El Proveïdor A s'ajusta als requeriments de SOX, que inclouen els controls d'accésos a 

la xarxa i plataformes, tant per serveis de xarxa fixe com de mòbil. Anualment es fan 

auditories per comprovar el compliment efectiu de les polítiques de seguretat 

establertes. 

o Addicionalment, el Proveïdor A compta amb un nombre de Normes, Procediments i 

Guies internes que garanteixen una gestió correcta de la seguretat. A continuació, es 

mostren les més importants: 

� Norma de Control d'accés als sistemes d'informació. 

� Norma de Control d'accessos a la xarxa pròpia 

� Norma de Control d'accessos remots. 

� Norma de Xifrat de la informació. 

� Norma de Protecció contra software maliciós. 

� Norma de Còpies de suport i recuperació de dades. 

� Norma d'Ús de sistemes d'informació. 

� Norma de Gestió de suports de sistemes d'informació. 

� Norma de Tallafoc. 

� Norma de Requisits de seguretat per a proveïdors. 

� Norma de control i revisió de registres d'auditoria 

� Procediment del Manual de Seguretat d'un sistema-aplicatiu. 
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� Guia de desenvolupament segur. 

 

11.1.3.1 Mesures de Seguretat als serveis de comunicacions fixos 

De manera addicional a les mesures de seguretat implementades a les xarxes de veu, també 

s'hi inclouen diferents polítiques per garantir la seguretat i privacitat de les comunicacions de 

dades del client gestionades pel Proveïdor A. Aquestes polítiques de seguretat suposen 

l'aplicació “access-list” en diversos punts. 

A les sortides internacionals vers Internet, es filtren: 

o Tots els paquets amb origen alguna adreça IP de la nostra xarxa. Aquestes són les 

anomenades llistes antispoofing, que eviten que altres equips externs a la xarxa pròpia 

es facin passar per un de propi. 

o Tots els paquets que tinguin la categoria d'adreçament privat. 

o Tots els paquets es rederigeixin a alguna adreça interna del backbone del Proveïdor A. 

En aquesta llista d'adreces IP s'inclouen tant les d'interfícies d'equips de backbone com 

de loopback, així com totes les adreces IP d'interfícies dels equips de Client. 

o Tots els paquets SNMP. D'aquesta manera s'eviten possibles atacs mitjançant aquest 

protocol de gestió. 

o També s'implementen polítiques de seguretat dins de la nostra xarxa. Els nostres 

Clients se'ls filtra en l'accés a xarxa IP del Proveïdor A, el trànsit dirigit cap a les adreces 

IP, que estan assignats a equips de backbone, tant pròpiament de backbone com 

d'equips d'altres Clients (tant adreces WAN com la de loopback). Així mateix, a l'equip 

de Client es filtren a l'entrada tots els paquets de dades que vagin dirigits cap a alguna 

adreça pròpia d'aquest equip (llista anti IP spoofing). 
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11.1.3.2 Mesures de seguretat a la xarxa de Transmissió del Proveïdor A 

Tots els serveis del Proveïdor A es recolzen sobre un backbone de transmissió basat en 

tecnologia SDH. El backbone està compost per enllaços STM-16 d'alta velocitat (2,5Gpbs) i 

fibra òptica. Aquesta tecnologia permet al Proveïdor A arribar a amples de banda de 

64x2,5Gbps mitjançant Multiplexació de Longitud d'Ona WDM per poder admetre els 

requeriments de nous serveis per als clients. 

Aquest backbone es completa amb enllaços locals i regionals basats en la mateixa tecnologia 

SDH, així com enllaços ràdio i BTS. Gràcies a aquests accessos locals, el Proveïdor A, pot oferir 

accessos directes a qualsevol client i amb qualsevol medi. . 

De la mateixa manera que la xarxa de commutació, les ubicacions dels nodes de transmissió 

són segures. 

La connexió de les seus d'Accés Directe amb la xarxa de telefonia del Proveïdor A es pot dur a 

terme mitjançant diferents tipus de tecnologies. L'elecció de l'accés es realitza a través d’un 

estudi de viabilitat tècnica, de manera que la solució seleccionada estigui alineada amb els 

requeriments del client.  

12 Recursos, referencies i experiència.  

En aquest apartat el Proveïdor A enumera i quantifica el número de personal que disposa, les 

inversions fetes i futures, la quota de mercat i altres referencies comercials importants. 

L’objectiu és ajudar al destinatari de l’oferta, a posar al Proveïdor A dins del mercat, i per tant 

ajudar-lo a prendre una decisió.  

5.3 Entrega de la documentació 
Un cop generada tota la documentació per part del Proveïdor A (sobre Administratiu, sobre 

Tècnic i sobre Econòmic), que ha estat revisada i marcada amb el vistiplau de la companyia, 

s’entrega al CHBB segons les condicions mencionades en l’apartat 3.10, referent a la 

documentació. 

Cal destacar que un cop entregada la documentació, existirà un temps estipulat de torn de 

preguntes i respostes. D’aquesta manera CHBB i el Proveïdor A podran aclarir aquells dubtes 

generats per la lectura de l’oferta, tal com s’explica en l’apartat 2.3 
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6 Adjudicació concursal 
L’adjudicació concursal és un acte jurídic que consisteix en l’atribució, en aquest cas d’un 

servei o serveis, a una persona o entitat a través d’una licitació. En aquest apartat descriurem 

quin és el procés d’adjudicació per aquest plec, segons les característiques descrites en 

apartats anteriors.   

6.1 Admissions de sol·licituds 
Aquesta etapa determina el termini d’entrega de la documentació necessària, per tal de 

realitzar la presentació oficial a la licitació. En aquest cas i fictici , s’ha establer la data del 

16/09/2016 com a termini.  

Una vegada finalitzat el període de recepció de sol·licituds (indicat anteriorment), aquestes es 

valoraran d’acord amb la  documentació  aportada  i  en  base  al  requisits  d’accés  previstos i 

descrits ens els apartats 3 i 4. Un cop finalitzat el procés d’avaluació, es realitzarà l’adjudicació. 

Aquesta es farà amb caràcter públic, i s’indicarà  el/s guanyador/s de cada lot: Lot 1: Veu i 

Dades fixe i Lot 2: Veu i dades mòbil.  

Tal i com s’indica en el plec, no es preveu cap acceptació d’oferta fora de les dates previstes i 

quedaran anul·lades aquelles que no compleixen amb el requeriments del plec tècnic i 

administratiu.  

Durant el procés d’avaluació es convocarà i s’adjudicarà un calendari de presentacions o 

defenses . En aquesta presentacions, cada representant, podrà defensar durant un temps 

limitat la seva proposta (tècnica i administrativa).  

6.2 Creació del Comitè Avaluador 
Un cop totes les ofertes han estat entregades, l’empresa o entitat, en aquest cas, el CHBB, 

començarà la creació del comitè avaluador. El comitè avaluador estarà format pels següents 

rols: 

o President del Comitè 

o 1er i 2on Vocal 

o Notari 

Les funcions són senzilles: avaluar i declarar el guanyador del concurs publicat i notificar la 

seva validesa legal. Controlar, puntuar i entendre cada oferta per decidir en funció d’uns 

criteris, la millor opció.  
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6.3 Presentació de propostes 
Les presentacions de propostes es realitzaran mitjançant un acte públic, segons la data i hora 

atorgada mitjançant l’ordre de recepció (Criteri estàndard).  

L’acte s’inicia quan el Comitè Avaluador crida als participants/entitats, en l’ordre de registre, 

per la presentació de la proposta. Si al moment de la crida, el participant/entitats no es troba 

present, es donarà per desistit. Si algun participant o entitat és omès, podrà acreditar-se i 

reclamar, d’aquesta forma podrà  realitzar la presentació de la seva proposta.  

En cada presentació, el Comitè Avaluador obrirà els sobres pertinents, que contenen les 

estructures administratives, tècniques i econòmiques de cada proposta i comprovaran que els 

documents presentats s’ajustin a les bases exigides en anteriors punts documentats.  

Un cop obert cada sobre, el Notari segellarà i firmarà cada fulla, indicant la seva validesa i 

conformitat.  

A l’acabar tot l’acte i finalitzar totes les presentacions, es realitzarà una acta subscrita pel 

Notari i firmada per tot el Comitè Avaluador. Serà el moment de determinar el calendari 

previst d’adjudicació (normalment entre 2 i 3 setmanes).  

6.4 Avaluació de propostes 
L’avaluació de les propostes, i fictici per aquest cas, però que serveixi d’exemple, es realitzarà 

en 3 etapes: Avaluació Administrativa, Avaluació tècnica i Avaluació Econòmica. 

El màxim de puntuació assignada a cada proposta serà la següent:  

o Proposta Administrativa: 100 punts 

o Proposta Tècnica: 100 punts 

o Proposta Econòmica: 100 punts 

Segons aquest criteri, el que tingui major puntuació, serà a ulls del Comitè Avaluador, el 

guanyador del concurs.  

6.4.1 Avaluació Administrativa 
Es verificà que la proposta Administrativa contingui els documents de presentació obligatoris i 

compleixi d’aquesta manera amb els requisits mínims descrits en el plec. Les propostes que no 

compleixin els requeriments mínims exigits no seran admeses.  

Només les propostes admeses seran avaluades pel Comitè Avaluador, on les aplicarà els 

factors de avaluació previstos en les bases.  

Criteri Estàndard: Les propostes Administratives que no arribin al percentatge mínim de 80 

punts, seran automàticament desqualificades en aquesta etapa i no accediran a la Avaluació 

Tècnica.  
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6.4.2 Avaluació Tècnica 
Es verificà que la proposta Tècnica contingui els documents de presentació obligatoris i 

compleixi d’aquesta manera amb els requisits mínims descrits en el plec. Les propostes que no 

compleixin els requeriments mínims exigits no seran admeses.  

Només les propostes admeses seran avaluades pel Comitè Avaluador, on les aplicarà els 

factors de avaluació previstos en les bases.  

Criteri Estàndard: Les propostes tècniques que no arribin al percentatge mínim de 80 punts, 

seran automàticament desqualificades en aquesta etapa i no accediran a la avaluació 

Econòmica.  

6.4.3 Avaluació Econòmica 
Es verificà que la proposta Econòmica contingui els documents de presentació obligatoris i 

compleixi d’aquesta manera amb els requisits mínims descrits en el plec. Les propostes que no 

compleixin els requeriments mínims exigits no seran admeses.  

Per altra banda, si la proposta econòmica excedeix el valor referencial o es menor al 90 % del 

mateix, serà retornada i considerada no presentada.   

L’avaluació econòmica consisteix en assignar la màxima puntuació a la proposta econòmica 

més baixa. A la resta de propostes, s’assignarà una puntuació inversament proporcional, 

segons la formula següent.  

Pi  =     Om x PMPE 

Oi 

On:  
   i =    Proposta 

         Pi =    Puntuació de la proposta econòmica de la proposta i 
    Oi =    Proposta Econòmica i   
    Om =    Proposta Econòmica de preu més baix 
    PMPE =    Puntuació Màxim de la Proposta Econòmica 
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6.5 Acte públic d’atorgament  
En la data senyalada en el plec (16/09/2016), el Comitè Avaluador atorgarà l’adjudicació a la 

proposta guanyadora del participant o entitat. Donant a conèixer els resultats del procés de 

selecció, a través d'un quadre comparatiu en el qual es consignarà l'ordre de prelació i el 

puntuatge administratiu, tècnic, econòmic i el total obtinguts per cadascun dels postors.  

El President del Comitè Avaluador anunciarà la proposta guanyadora, indicant l'ordre en què 

han quedat qualificats els participants o entitats a través del quadre comparatiu.  

En acabar l'acte públic s'aixecarà una acta, la qual serà subscrita pel Notari per tots els 

membres del Comitè Avaluador i pels participants o Entitats que desitgin fer-ho. 

L’atorgament o adjudicació es presumirà notificada a tots els participants o entitats en la 

mateixa data. Oportunitat en la que es podrà entregar a tots els participants o entitats una 

copia de l’acta de l’adjudicació i el quadre comparatiu on apareix la puntuació per cada secció. 

Aquesta presumpció no admet prova en contrari.  

Per altra banda i en alguna ocasió especial, sobretot en funció de la importància de 

l’adjudicació (sobretot en casos d’adjudicació pública com podria ser el cas) es realitza una 

nota de premsa, notificant l’adjudicació del concurs. També en funció del concurs s’adjunta en 

el BOE corresponent.  

6.6 Consentiment de l’atorgat 
Un cop s’adjudica una licitació, l’atorgat o atorgats tindrà/n, normalment, 5 dies hàbils des de 

la notificació per tal de donar el/s consentiment/s.  

Altre cop, el/s conteniment/s de o dels atorgats es notificarà al BOE, en aquelles ocasions que 

ho requereixin.  

6.7 Recurs d’apel·lació 
A través dels recursos d’apel·lació es poden impugnar els actes  dictats durant el 

desenvolupament dels procés d’adjudicació. Normalment es poden realitzar des de la 

convocatòria del mateix concurs fins a les actes emeses abans de la celebració del contracte i 

firma.  

Els recursos d’apel·lació es presentant davant notari i amb el consentiment del Comitè 

Avaluador, el qual haurà de dur a tràmit el recurs i donar resposta, en un termini, normalment 

de 10 dies hàbils.  

En algunes ocasions han pogut determinar la balança cap atorgadors diferents. En el supòsit 

que la resposta sigui no determinant, finalitzaria el recurs d’apel·lació, 5 dies després de l’acte 

públic d’adjudicació.  

 



  Adjudicació Concursal 

135 

 

 

6.8 Contracte i firma 
Un cop quedi consistit i administrativament adjudicat, la Entitat guanyadora, i segons les 

condicions administratives pactades, haurà de realitzar en 15 dies hàbils (posat en aquest 

exemple) el contracte marc amb tota la documentació necessària per tal de realitzar la firma 

formal del contracte i posar en marxa el pla d’implantació amb les reunions organitzatives i 

d’anàlisis del projecte.  

El contracte haurà d’expressar.  

o Vigència del contracte 

o Serveis contractats  

o Requisits de garantia jurídica i econòmica 

o Requisits de garantia de compliment de prestacions 

o Penalitzacions 

o Pagaments 

o Responsabilitats d’ambdues parts.  

o Disposicions finals 

Un cop finalitzat i firmat el contracte Marc, quedarà en mans dels equips de provisió la 

implementació del projecte.  
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7 Conclusions 
En aquest apartat extraurem les principals conclusions sobre la metodologia utilitzada en 

l’actualitat, respecte a l’assignació de projectes, mitjançant adjudicacions concursals. Com s’ha 

comentat anteriorment, és un dels mètodes més estesos en les Telecomunicacions, així com 

altres sectors, com pot ser, el de la Construcció, Obres públiques, etc i valorarem quins 

avantatges i desavantatges ofereix aquest mètode, respecte si ets l’adjudicatari o l’adjudicat.  

Es convenient fer la anàlisi, des de 2 punts de vista, ja que  en termes generals les conclusions 

que s’extreuen poden ser comuns, però hi hauran d’altres que podran ser ben diferents, fins i 

tot contradictòries entre elles. 

Es per aquesta raó que s’estructura aquest últim apartat de conclusions serà en funció, si ets 

l’adjudicatari o l’adjudicat.   

 

7.1 Conclusions punt de vista: Adjudicatari 
En aquest apartat descriurem les conclusions d’utilitzar la metodologia Itil, per gestionar 

projectes de gran envergadura, així com utilitzar el mètode concursal per tal d’adjudicar un 

projecte de millora o canvi de tecnologia.  

7.1.1 Conclusions de l’ús de Metodologia ITIL 
 

Avantatges d’ús metodologia ITIL 

o L’organització, en aquest cas CHBB, desenvolupa una estructura més clara, es fa més 

eficaç i es centre encara més, en els objectius de l’organització.  

o Major control, s’estandarditza i identifiquen els procediments, i els canvis resulten més 

fàcils de realitzar.  

o Orientació al Servei  
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Desavantatges d’ús metodologia ITIL 

o Temps i esforç necessaris per a la seva implantació 

o Problemes d’adaptació a la nova cultura per part de l’organització, així com dels 

usuaris.  

o No reflectir la millora, per falta d’enteniment dels processos . 

o Personal no involucrat ni compromès. 

o La millora del servei i reducció de costos pot no ser visible.  

o Que la inversió d’eines de suport sigui escassa. Els procesos poden ser inútils i no  

s’aconsegueixi millora en els serveis que es busquen.  

 

7.1.2 Conclusions de l’ús d’adjudicació concursal  
 

Avantatges de l’ús adjudicació concursal 

o Aconsegueix poder negociar un millor preu per servei. 

o Pot focalitzar quins són els serveis que necessita desenvolupar i evolucionar 

o Es coneixedor dels plans de futur del seus nous serveis i pot per tant, desenvolupar el 

seu negoci en funció d’aquests plans.  

o Dividir els serveis per lots, pot aconseguir que el proveïdor assignat pugui invertir en 

tota la solució, encara que hi hagi algun servei no rentable.  

o Rep solucions tecnològiques als reptes i problemes que planteja.  

o Estableix un marc contractual exactament definit on treballar, amb unes tarifes, 

penalitzacions i abonaments en cas d’incompliment. 

 

Desavantatges de l’ús adjudicació concursal 

o Contractualment queda lligat a un proveïdor, que en funció de la inversió, pot ser de 

més o menys durada.  

o Els proveïdor no sempre poden complir al 100% tot allò que s’ha sol·licitat i firmat.  

o Tot i que el preu d’adjudicació és un preu tancat, sempre existeix el risc de no haver 

definit correctament un servei, i incorre en un sobre cost.  
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o Si el servei no és adequat, tot i que hi ha clàusules de finalització del contracte 

existents, el procés de sortida pot no ser curt, i pot repercutir en el servei que utilitzi 

l’usuari final.  

o El temps del procés d’adjudicació es pot allargar, ja que cal eliminar, puntuar els 

diferents proveïdors.  

o La millora del servei i reducció de costos pot no ser visible.  

o La inversió d’eines de suport sigui escassa per part del client. Els processos poden ser 

inútils i no s’aconsegueixin la millora en els serveis que l’usuari final espera.   

o El procés de migració, si es existent, tot i que és “calendaritzat”, pot ocasionar 

incidències tant tècniques com administratives.  

o Desgast en la relació entre client-proveïdor, degut al frec a frec del dia a dia.  

 

7.2 Conclusions punt de vista: Adjudicat 
En aquest apartat descriurem les conclusions d’utilitzar la metodologia Itil, per gestionar 

projectes de gran envergadura, així com utilitzar el mètode concursal per tal de ser l’adjudicat 

d’un projecte de millora o canvi de tecnologia d’un client X. 

7.2.1 Conclusions de l’ús de Metodologia ITIL 
 

Avantatges d’us metodologia ITIL 

o Estandardització a la hora de respondre a ofertes, bastant metòdic.  

o Orientació al Servei del client 

o Estructura clara, tant de serveis, com de responsables.  

Desavantatges d’ús metodologia ITIL 

o Temps i esforç necessaris per la seva implantació 

o Al ser un procés definit, pot ser tancat i poc flexible. 

o Pot resultar in-personal.  
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7.2.2 Conclusions de l’ús d’adjudicació concursal  
 

Avantatges de l’ús adjudicació concursal 

o La força comercial no ha de lluitar en desigualtat en oferta de preus, ja que tothom té 

un preu d’adjudicació referent.  

o Pot focalitzar esforços i inversions allà on abans no tenia permisos i per tant 

aconseguir penetrar en mercats abans no existents.  

o El dividir els serveis per lots per part del client, pot ofertar aquell que cregui que pot 

obtenir major benefici o pot ésser més competitiu.  

o Definir el servei per lots, pot fer rentable inversions que abans eren impossibles si eren 

atacades de forma individual.  

o S’Estableix un marc contractual exactament definit on treballar, amb unes tarifes, 

penalitzacions i abonaments en cas d’incompliment, i per tant es pot fer control de 

despeses.   

Desavantatges de l’ús adjudicació concursal 

o Pot donar visió a tercers dels teus plans de futurs i inversions. 

o Contractualment queda lligat a un client, tant a nivell de desenvolupament d’un servei 

com d’inversions per tal de donar un servei en condicions.  

o El proveïdor haurà de garantir el servei, oferint-lo amb un tercer proveïdor.  

o Tot i que s’ha definit un acord marc i una definició per servei, el client pot sol·licitar 

serveis no ben definits que provoquin un sobre cost per tal de desenvolupar-lo i per tal 

de satisfer al client.  

o Si el proveïdor, per causes de tercers, no pot garantir el servei adequat, pot incorre en 

penalitzacions que influeixin en el cost del servei, i en la relació client-proveïdor.  

o El temps del procés d’adjudicació és pot allargar, i per tant, s’haurà de desenvolupar 

noves solucions.  

o Desgast en la relació entre client-proveïdor, degut al frec a frec del dia a dia.  

o La millora del servei i reducció de costos pot no ser visible.  

o La inversió d’eines de suport sigui escassa per part del proveïdor. Els processos poden 

ser inútils i no s’aconsegueixi millora en els serveis que el client espera.  
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o El procés de migració, si es existeix, tot i que és “calendaritzat”, pot ocasionar sobre 

costos per tal de mantenir la bona relació entre client – proveïdor.   

 

7.3 Conclusions finals i línies futures 
La metodologia d’adjudicació concursal ha ajudat tant a clients com a proveïdors ha poder 

formalitzar d’una forma clara i detallada, tot el que esperen d’un servei per part d’un client i 

per altra banda, quines són les cobertures ofertes per aquell servei per un proveïdor concret.  

Tot i com s’ha pogut observar hi ha tants avantatges com inconvenients, però està clar que 

ajuda a normalitzar i estandarditzar el procés de proposta i oferta, en un món de canvis 

constants. 

Tal i com s’ha anat comentat al llarg d’aquest projecte, s’han quedat alguns punts per 

desenvolupar i que poden ser molt interessants per a futures línies de desenvolupament. En 

aquest apartat deixem escrites quins punts considerem que es podrien desenvolupar:  

· Anàlisis i tècniques del pla de negoci. 

· Estudis de Viabilitat i tècniques. 

· Millora i Eficiència de processos Interns.  

· Gestió de tercers proveïdor, negociació de serveis 
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9 Annexes 

9.1 Glossari d’acrònims i terminologia 
En aquest apartat descriurem breument algunes paraules que s’utilitzen durant el TFC. Són 

paraules molt especifiques en el sector.  

Anella Sanitaria o Sanitat Pública  Xarxa d’interoperitivitat entre els diferents centres mèdics, 

hospitals i CAPs de la xarxa de sanitat pública de Catalunya.  

[ANS] Acords Nivell de Servei. Paràmetres que ajuden ha establir la qualitat del servei 

contractat. Normalment queden emmarcats dins del contracte legal.   

[APN] Acces point name. Es el nom d’accés que s’ha de configurar en cada dispositiu mòbil per 

accedir a la xarxa de dades 3G o 4G. El APN pot ser públic o privat.  

[Call Manager] Equip digital de veu, propietari de Cisco 

[GPM] Mobile Device management. Software que permet assegurar, monitorar i administrar 

dispositius mòbils sense importar l’operador de telefonia o proveïdor de serveis.  

[CMT) Comisió del Mercat de les Telecomunicaciones.  Autoridad Nacional de Regulación del 

sector de las telecomunicaciones en España 

[HSRP] Hot Standby Router Protocol. Protocol propietat de Cisco, que permet el 

desplegament de router redundants, tolerants a errors de la xarxa.  

[Itil] Information Technology Infrastructure Library. Es un marc de treball de les millors 

pràctiques destinades a facilitar l’entrega de serveis de tecnologia de la informació (TI).  

[QSIC] Enllaç primari de 30 canals entre dos centraletes analògiques o digitals. S’utilitza com a 

passarel·la entre elles.  

[RE] Radio Enllaç. Tecnologia d’accés via radio emprada en aquelles ubicacions on la 

tecnologia de fibra o coure no arriba. 

[SIP] Session Initation Protocol. Protocol desenvolupat pel Grup de treball d’enginyeria 

d’Internet (ITEF) amb la intenció de ser l’estàndard per l’iniciació, modificació i finalització de 

sessions interactives de l’usuari  amb serveis multimèdia, veu o vídeo. Els protocols més 

utilitzats són: H.323 i IAX2. 

[SLLxU] Ready for service. Carta de entrega d’aquell servei que ha estat testejat i entregat a 

client. En ell hi posa tota la informació referent al servei entregat (Codis comercials, quotes, 

etc...) 

UIT (Entitat Internacional de Normalització) Entitat lliure que contribueix a la millora la qualitat 

de serveis de les empreses Espanyoles.  
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 [VPN] Virtual privat Network  és una tecnologia de xarxa que permet una extensió de la xarxa 

local sobre una xarxa pública o no controlada. Dona accés a una xarxa de dades professional, 

única i d’accés restringit per accedir a les dades corporatives d’una empresa.  

[XPV]  Xarxa privada virtual de veu. S’utilitza per crear una una xarxa privada de veu, on cada 

membre podrà trucar amb unes condicions a un altre membre del grup.  
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