(NOTA DE PREMSA)

Telefónica proveirà a nou universitats catalanes dels
serveis de telecomunicacions corporatives
El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i Telefónica signen el
contracte per a la prestació dels serveis de telecomunicacions corporatives per a
nou universitats catalanes. És la primera vegada que diverses universitats treuen a
concurs les seves telecomunicacions de forma conjunta.
Telefónica proporcionarà els serveis de telecomunicacions
corporatives a nou universitats catalanes després d’adjudicar-se el contracte que el CSUC va
publicar per a nou de les seves universitats consorciades (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG,
UOC, URL-IQS i UVic-UCC).
Barcelona, 2 de febrer de 2015.

D’una part, ha signat el CSUC en nom de les universitats consorciades participants i, de l’altra,
Telefónica de España S.A.U. i Telefónica Móviles España SAU, que han concorregut com a
Unió Temporal d’Empreses al concurs per proporcionar la totalitat dels serveis, tant de telecomunicacions mòbils com fixes. Aquest contracte, amb un import total de 3,3 M€ (IVA exclòs),
entrarà en vigor al febrer i tindrà una durada de dos anys, prorrogable dos anys més.
Com explica el director general del CSUC, Miquel Puig, “l’objectiu d’aquesta compra consorciada és reduir i optimitzar els costos actuals dels serveis de telecomunicacions d’aquestes
universitats i evolucionar cap a un model de serveis unificats de telecomunicacions, amb una
migració progressiva a sistemes i serveis de telefonia basats en IP, amb la finalitat d’aconseguir
homogeneïtzar les solucions tecnològiques implantades a les universitats i la seva evolució”.
Per Enrique Santiago, director d’Empreses i Administracions Públiques de Telefónica a
Catalunya, “aquest projecte, pioner a l’entorn Universitari a nivell estatal, marca una referència
en la incorporació de les millors pràctiques en la gestió dels serveis TIC de les Universitats
Catalanes. El seu plantejament permet posar en valor sinergies de gestió i evolucionar cap a un
model de servei més homogeni, buscant patrons de facturació més simples i predictibles.
També permet continuar treballant en la transformació que permetrà a les Universitats fer un
salt qualitatiu en la productivitat dels seus treballadors, mitjançant l’increment de la feina en
mobilitat així com les comunicacions unificades”.
En concret, els serveis de telecomunicacions que proveirà Telefónica es divideixen en quatre
grans blocs. El primer és el dels serveis d’interconnexió d’edificis i telefonia fixa que inclou el
subministrament dels circuits portadors amb el seu equipament i la gestió del tràfic de
telefonia fixa, sortint i entrant, i cap a i des de les xarxes de l’operador. A més, es renovarà la
tecnologia del servei de telefonia fixa que cada universitat aplicarà al ritme pactat amb el
proveïdor.
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El segon bloc el formen els serveis de telefonia mòbil de veu i dades i inclouen la prestació
dels serveis de telefonia mòbil i la provisió i renovació dels terminals. A més, tant els serveis
de telefonia fixa com els de telefonia mòbil estaran integrats a la xarxa de la universitat.
El manteniment d’equips de telefonia analògica forma el tercer bloc, que comprèn la gestió del
manteniment de l’actual parc de centraletes de què disposen les universitats i dels equips
específics associats. Per últim, el quart bloc és el manteniment d’equips de telefonia IP que
conforma la gestió del manteniment de l’actual parc d’equips, centraletes i terminals IP de les
universitats.
Com explica Miquel Puig, “la contractació consorciada de serveis és un dels objectius del
CSUC, que durant el 2014 ja va realitzar amb èxit la compra conjunta d’electricitat per a
15 universitats i centres de recerca, que han estalviat 1,73 milions d’euros en un any, un 13%
en el total de les seves factures de la llum”.
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