Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica
Barcelona Activa SAU SPM

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA, GESTIÓ I IMPARTICIÓ
DE CÀPSULES D’ALFABETITZACIÓ DIGITAL A LES ANTENES JOVE DE LA
XARXA D’ANTENES CIBERNÀRIUM
1. Antecedents
Barcelona Activa va publicar una licitació amb número d’expedient 68/18 per l’adjudicació del contracte de serveis pel
suport tècnic, la gestió i la impartició de càpsules d’alfabetització digital a la xarxa d’Antenes Cibernarium i en altres
projectes d’alfabetització digital de Barcelona Activa. Aquesta licitació estava dividia en 3 lots :
- Lot 1: Alfabetització Digital a les Antenes Bàsiques
- Lot 2: Alfabetització Digital a les Antenes Maker
- Lot 3: Alfabetització Digital a les Antenes Jove
Desprès de la valoració de les propostes, el lot 3 va quedar desert i, per tant, l’objecte d’aquestes prescripcions tècniques
és el de permetre iniciar un procediment de contractació per aquest lot.
2. Objectius de la licitació
L’objecte del projecte és dotar a Cibernàrium d’uns continguts formatius innovadors en l’àmbit de la capacitació
tecnològica així com proveir els serveis docents per a la impartició de la formació de les activitats d’alfabetització digital,
mitjançant la gestió de les persones formadores i de les sessions formatives a banda d’adequar els continguts formatius
als col·lectius que reben la formació.
Els objectius que es volen assolir són:
- Oferir un producte formatiu adient i atractiu, que permeti mantenir i incrementar el nombre d’usuaris i usuàries que hi
participen, tancar l’escletxa digital i fer arribar al territori l’accés a la capacitació digital que Barcelona Activa ofereix
des de l’àmbit públic.
- Que Barcelona Activa continuï essent un referent en la capacitació de la ciutadania, amb una oferta que respongui a
les tendències actuals i futures en el marc de la lluita contra l’escletxa digital.
És amb aquest objectiu que s’ha decidit agrupar les Antenes per diferents tipologies i dotar-les d’àmbits de formació més
específics que puguin abastar col·lectius més concrets i ofereixin formacions no tan generalistes d’alfabetització digital.
Una de les tipologies és l’Antena Jove.
Definició Antena Jove
Seran les Antenes que oferiran formació adreçada a persones joves.
A. Característiques
En aquestes Antenes s’ha de presentar una oferta d’alfabetització digital que tingui formats diferents:
1. Oferta d’itineraris que segueixin el model de capacitació B descrit al punt següent, amb continguts, per exemple,
sobre:
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OCI
- Compres online i sharify: incidir en les compres segures a internet (llocs, pagaments, etc.), l’economia col.laborativa.
- Ebiblio: difusió del llibre digital (en préstec gratuït a biblioteques).
- Apps de relacions personals: incidir en com evitar assetjament, normes de relació amb altres persones per protegir
privacitat, incidir en el gènere.
- Videojocs: aprendre a programar-ne, normes de relació amb altres jugadores online, alertes (s’ha apuntat que els
videojocs son terreny de captació de joves cap a moviments extremistes, incidir en com es poden detectar i evitar
aquestes situacions, tant en nosaltres com en els nostres amics).
- Música i dj: apps i programes gratuïts que permeten fer mescles, composició musical, etc.
ESTUDI
- Ofimàtica bàsica: Office, saber fer anar correctors ortogràfics, correu electrònic.
- Eines de treball col.laboratiu: Drive, Skype, Hangouts, eines de gestió de projectes senzills.
- Eines de recerca d’informació per a treballs d’estudi: Bon ús de Google, criteris de recerca de webs fiables. Hi ha un
món més enllà de PatataBrava.
- Moodle: com va la plataforma per tal que en arribar a la universitat sàpigues com funciona.
- Idiomes: traductors digitals, cursos d’idiomes (Duolingo i més).
ALTRES
- Apps que són tendència, apps útils (per exemple retoc, d’imatge).
- Salut sexual: recursos online per aprendre i fer consultes amb total confidencialitat.
2. Projecte: cada trimestre es pot proposar un projecte diferent en el qual els participants treballin competències
vinculades a l’execució del projecte ( Ex: recerca d’informació a internet, privacitat, seguretat, gravació i edició de
vídeos, retoc d’imatges, comunicació digital, etc).
3. Trobada: una per trimestre amb un doble objectiu, el de captar joves per al següent trimestre i per presentar el projecte
que s’ha realitzat durant aquell trimestre. Altres formats de trobada poden ser per exemple, Hackathon o algun format
semblant que fomenti la pràctica dels coneixements adquirits i serveixi per la captació d’alumnat.
Un exemple dels àmbits de treball per definir el projecte són:
• Imatge i vídeo
• Música i so
• Robòtica i circuits
• Videojocs
• Aplicacions mòbils
• etc
Aquest temari de l’Antena Jove ha d’estar dissenyat perquè es pugui portar a terme durant un trimestre. Les hores
setmanals amb les que es compta per impartir aquesta formació és de 8 hores. La distribució d’aquestes hores setmanals
és oberta i ha de ser proposada per la licitadora. La càrrega lectiva por variar en funció de cada activitat.
B. Model de capacitació
En aquestes Antenes hi haurà un únic model de capacitació:
Model de capacitació B: en aquesta modalitat presencial, els usuaris/es adquireixen els coneixements mitjançant
l’autoaprenentatge i participant en projectes reals. És busca superar exercicis, i fomentar el treball en equip, a mesura
que s’intenten solucionar els petits reptes que és troben en el procés d’aprenentatge. El rol de professorat no existeix com
a tal, però els usuaris/es tenen a disposició un mentor/a per a superar totes les dificultats quan no poden trobar una
solució, ja sigui de forma individual o en equip. Aquesta seria l’operativa: cada usuari/a realitza un pla de capacitació a
mida segons les seves necessitats; la data d’inici pot ser en qualsevol moment en el temps, sempre i quan la inscripció
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estigui oberta, i la durada depèn del ritme d’autoaprenentatge de cada usuari/a. El rol del mentor/a és: solucionar dubtes
quan els usuaris/es no puguin progressar en l’itinerari d’autoaprenentatge, realitzar una master class sobre els continguts
més demandats i assumir el rol de project manager en la part de treball en equip i participació en projectes. Aquesta
modalitat es presencial, però els usuaris/es utilitzen plataformes online, que permeten seguir el procés d’aprenentatge de
forma remota.
C. Altres consideracions
En aquestes Antenes s’ensenyarà la formació online com a eina fonamental d’alfabetització digital i s’utilitzaran els cursos
de la oferta de formació online del Cibernarium.
El disseny de la formació, sigui quin sigui el format, la durada o el model de capacitació, ha d’incloure sempre aspectes
des de les següents vessants:
- Seguretat, privacitat i reputació digital.
- Apoderament i participació ciutadana.
Aquestes Antenes estaran ubicades a les següents biblioteques:
CONCEPTE

DESCRIPCIÓ

- Proposta i elaboració de continguts
- L’assumpció dels continguts formatius actuals d’Antenes i de
Cibernarium tant online com presencial, com a base de treball, la seva
adequació en funció de les necessitats i la seva actualització regular.
- La proposta proactiva de nous continguts, d’acord amb l’evolució del
mercat en aquest àmbit, ja sigui per iniciativa pròpia, o per recomanació
Antena Jove (4) a:
dels responsables de formació de Barcelona Activa.
- Formació de persones formadores.
- Biblioteca El Carmel-Juan Marsé
- Manteniment d’un equip de persones formadores específic per a aquesta
- Biblioteca Bon Pastor
tasca amb capacitat suficient per atendre la demanda.
- Biblioteca Francesc Candel
- Coordinació de les persones formadores
- Biblioteca Sant Gervasi – Joan
- Impartició de la formació.
Maragall
- Elaboració i gestió de la programació trimestral en coordinació amb el
suport tècnic i Barcelona Activa
- Elaboració dels informes trimestrals segons els requeriments de
Barcelona Activa. Barcelona Activa facilitarà les dades en brut per
poder dur a terme aquests informes.
- Fins a 618 hores de formació
3. Descripció de l’encàrrec
D’una banda, la proposta de continguts i la elaboració dels mateixos i d’altra, la gestió de les persones formadores i de
les sessions formatives i la impartició de la formació de part de les càpsules i tallers d’alfabetització digital que duu a terme
el Cibernàrium a les Antenes Cibernàrium. També s’inclou el fet d’assumir altres projectes d’alfabetització digital que
puguin aparèixer en el marc de Cibernàrium o altres programes de Barcelona Activa.
Aquesta gestió implica:
• La proposta de continguts i la elaboració dels mateixos.
• Formació de persones formadores.
• Manteniment d’un equip de persones formadores específic per a aquesta tasca amb capacitat suficient per atendre la
demanda.
• Coordinació de les persones formadores.
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• Impartició de la formació.
• Elaboració i gestió de la programació trimestral en coordinació amb Barcelona Activa.
• Elaboració dels informes trimestrals segons els requeriments de Barcelona Activa. Barcelona Activa facilitarà les dades
en brut per poder dur a terme aquests informes.
Les característiques que ha de tenir la formació a impartir són:
• Assegurar l’assumpció del/s concepte/s clau de la càpsula o taller (mitjançant fórmules que facilitin la seva comprensió
i assimilació: l’exemplificació, el lligam amb l’actualitat, la participació activa del participant...).
• Adaptar la càpsula o taller al nivell i les necessitats del grup. Cal aplicar un ritme coherent que permeti tocar tots els
punts bàsics de la sessió formativa i realitzar les pràctiques sense presses però sense que sigui lent o perjudiqui el
seguiment.
• Promoure la pràctica en l’ús de serveis o aplicacions que són objecte de cada càpsula/taller.
• Explicar bé el sentit de la pràctica i fomentar l’autonomia en l’aprenentatge, sempre assistida per un formador, per tal
que cada alumne pugui experimentar al seu propi ritme.
• Resoldre dubtes vetllant per l’equilibri entre el cas concret i la seva aplicació a l’ús grupal.
• Explicar bé la guia de recursos i el seu potencial com a recurs complementari fora de l’aula.
• Generar confiança entre els alumnes per tal que, acabada la formació, puguin moure’s i avançar sols.
• Informar als/les responsables de les Antenes de qualsevol canvi en les persones formadores.
• Realitzar el control d’assistència de l’alumnat a l’inici de la impartició de la classe i fer que l’alumnat realitzi l’enquesta
de satisfacció en acabar la classe.
Els agents implicats en el projecte amb els que la empresa proveïdora tindrà relació són els següents:
• Barcelona Activa: És qui lidera el projecte de les Antenes en conveni amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
L’empresa gestiona amb Barcelona Activa el desenvolupament del contracte: facturació, elaboració d’informes i de la
programació.
• Consorci de Biblioteques de Barcelona: Es qui porta la operativa del servei i qui té el contacte directe amb les
biblioteques. L’empresa parla directament amb el Consorci per les incidències amb les biblioteques.
• Biblioteques de Barcelona: Espais on s’imparteix la formació. L’empresa ha de relacionar-se amb les biblioteques
només en els horaris de formació i per la logística associada a la impartició de la mateixa: aules, materials, alumnat,
etc. La resta de gestions o incidències es vehiculen a traves d’aplicatius informàtics, com les anul·lacions que es posen
en un fitxer comú, o bé amb el Consorci de Biblioteques.
• Altres espais que es vagin incorporant a mesura que avanci el projecte com Antenes Cibernarium, per exemple,
Centres Cívics, Escola d’Adults, Ateneus de Fabricació, etc.
4. Característiques del projecte
Les empreses que licitin en aquest procediment hauran de presentar una proposta que s’adeqüi amb l’acompliment dels
següents objectius: cobrir la formació i la seva gestió, fet que implica un màxim d’hores per lot en el marc del projecte
Antenes Cibernàrium i altres projectes d’alfabetització digital de Barcelona Activa.
Es requerirà d’un únic formador per cada hora de formació, però cal tenir en compte que hi haurà formacions simultànies
a vàries biblioteques del mateix lot, és per això que a l’Antena Jove s’ha s’adscriure un mínim de 3 persones formadores.
Els temaris a impartir són objecte d’aquesta licitació també.
L’actual oferta de cursos i tallers d’alfabetització digital de Cibernàrium pot variar tan en contingut i format com en nombre
de cursos, durada dels mateixos, repetitivitat, dia de la setmana que s’imparteixen, etc. L’empresa adjudicatària del
concurs haurà d’adaptar-se a aquests canvis, en cas que es donin.
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Es poden donar també, al llarg del període del contracte, variacions en el nombre d’hores exactes que calgui impartir.
Cal tenir també en compte que es tracta d’un contracte de màxims d’hores, i Barcelona Activa no té obligació d’executar
la totalitat d’hores establertes al contracte. La licitadora haurà de tenir en compte aquest fet i establir mecanismes pels
quals, si hi ha avís amb suficient anel·lació, l’hora programada no reverteixi en cost sobre Barcelona Activa. S’estableix
com a patró el següent: si Cibernàrium avisa amb 48 hores o més d’antelació de l’anul·lació d’una activitat, aquesta no
revertirà en cost sobre el Cibernàrium. Si el Cibernàrium avisa amb 24 hores d’antel·lació i fins a 48 hores, només es
revertirà el 50% del cost de la formació. En cas que s’avisi amb menys de 24 hores, el Cibernàrium assumirà el cost de
la formació com si s’hagués realitzat.
Cal preveure també que les persones formadores han de responsabilitzar-se de tasques que són pròpies del servei que
s’ofereix, com la recollida de documentació dels alumnes, entrega del material formatiu, entrega i recollida de les
enquestes de satisfacció dels usuaris, etc..
L’adjudicatari ha de dotar-se d’un ens coordinador per gestionar el servei, que garanteixi la qualitat del mateix i que
serveixi d’interlocutor únic entre els formadors, l’empresa adjudicatària i el Cibernàrium.
Barcelona Activa, d’acord amb el reglament d’Ús de la Llengua Catalana de l’Ajuntament de Barcelona (proposta Ajustada
a la llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i a la Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol, d ‘estatut d’autonomia de
Catalunya), declara el català com a llengua de relació amb les persones usuàries en les sessions grupals. Per tant, la
licitadora haurà de garantir poder impartir les sessions formatives en català. Tanmateix, amb l’objectiu de poder oferir la
informació i formació al conjunt de la ciutadania, s’estableixen les següents pautes per a l’organització de les sessions
grupals pel que fa a l’idioma d ’impartició:
A les sessions de programació estable, s’haurà de poder lliurar la documentació tant en Català com en Castellà.
Sempre s’haurà d’informar de l’idioma en que s’imparteix la sessió.
5. Lloc d’execució i material adscrit a l’execució del contracte
El lloc d’execució d’aquest contracte serà la xarxa de Biblioteques del Consorci de Biblioteques de Barcelona, tot i que,
tal i com s’ha dit anteriorment, cal preveure que la formació es pot realitzar en diferents espais dins de la ciutat de
Barcelona i que aquests espais poden patir modificacions al llarg del contracte.
Barcelona Activa, juntament amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona, d’acord amb el conveni que existeix entre
ambdues parts, posarà a disposició de l’adjudicatària per al correcte desenvolupament de les càpsules formatives el
material següent:
- Aules equipades amb ordinadors per als alumnes i per al formador, pantalla i/o projector; I tot el necessari per a la
impartició de l’activitat lectiva.
- Una tablet per ús del formador durant l’activitat lectiva i que quedarà en dipòsit al centre on s’imparteix la formació.
L’adjudicatària haurà de fer-se càrrec de la provisió de la resta de material necessari per a la realització de les tasques
pròpies de l’encàrrec.
6. Nivell de qualitat del servei
El producte resultant d’aquest contracte ha de ser de màxima qualitat, i que permeti una experiència d’aprenentatge a
l’usuari/ària plenament satisfactòria. Cal assegurar que el contingut garanteix l’assumpció del/s concepte/s clau de la
formació (mitjançant fórmules que facilitin la seva comprensió i assimilació: l’exemplificació, el lligam amb l’actualitat, etc).
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Barcelona Activa analitzarà la qualitat del producte resultant en base al Questback i pot demanar a l’adjudicatari canvis o
rectificacions si considera que no s’assoleix el nivell de qualitat desitjat. Així mateix es reserva el dret a la cancel·lació del
contracte si l’adjudicatari no aplica aquestes rectificacions o el resultat segueix essent insatisfactori, sense perjudici per
Barcelona Activa.
Tot els continguts i materials entregats per la contractista han d’haver passat per correcció lingüística (tant d’estil com
ortotipogràfica), el cost d’aquesta correcció va a càrrec de la contractista.
L’adjudicatari ha de dotar-se d’un interlocutor únic amb Barcelona Activa per gestionar el servei, que garanteixi la qualitat
del mateix.
A més, per assegurar un nivell qualitatiu adequat, Barcelona Activa estableix:
- Que el nivell mínim de satisfacció dels usuaris/àries respecte l’activitat i el/la formador/a, mesurats en base als resultats
del sistema d’enquestes de satisfacció que té establerta l’empresa per a cada una de les activitats, és de 7,5 punts.
En cas que en relació als apartats d’organització, continguts i valoració de la persona formadora no s’obtingui una
mitjana de mínim 7,5 punts, Barcelona Activa podrà imposar a la licitadora una penalitat equivalent al 3% del preu del
contracte. Quan s’assoleixin penalitats per valor igual o superior a un 6 % es considerarà que aquest fet produeix un
perjudici molt greu a Barcelona Activa i serà causa de resolució del contracte.
- Que tot formador/a que s’incorpori a l’equip de formadors especialitzats ha de ser prèviament validat per l’àrea
d’especialització corresponent (experiència, formació...)
- Que els materials que es lliurin han d’estar correctament maquetats seguint la imatge corporativa de Barcelona Activa
i han de garantir el nivell de qualitat que l’agència requereix.
Barcelona Activa, en cas que no es donin els tres o qualsevol dels tres supòsits, pot imposar les penalitats establertes en
el plec de clàusules administratives i resoldre anticipadament el contracte sense dret a indemnització pel contractista.
7. Sobre la política de gènere
A banda dels objectius citats, el contingut formatiu de Barcelona Activa també vol ser un instrument per:
- Promoure la igualtat d’oportunitats entres homes i dones en el desenvolupament de les seves carreres professionals.
- Contribuir a la reducció del “sostre de vidre”, lluitar contra la escletxa salarial i la segregació vertical i horitzontal.
D’altra banda, des de 2016, Barcelona Activa aplica una política encaminada a evitar, en la mesura del possible, l’ús de
termes que es refereixin explícitament o implícitament a un sol sexe, i vetllar per la seva correcta aplicació en totes les
comunicacions, publicacions i documents de l’agència. En els continguts que es desenvolupin en el marc d’aquest
contracte caldrà tenir en compte aquest fet i remetre’s a les recomanacions que es fan des de Barcelona Activa en aquesta
matèria.

Sara Díaz Roig
Directora Operativa de Formació i Innovació
Barcelona, 27 de juny de 2019.
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