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Núm. Expedient 2021 / 5506
Títol: Aprovar inici expedient subministrament de llicències de manteniment del
programari de control i gestió dels ordinadors d’ús públic d’internet i ofimàtica
Aula X i del programa de gestió de xarxa Wifi X de les biblioteques municipals i
xarxa de punts de lectura de la província de Girona
UACG: Biblioteques / 019
Data: 05/08/2021
JBB/jg

DECRET

El Servei de biblioteques de la Diputació de Girona té com un dels seus principals
objectius oferir als ciutadans accés i formació sobre noves tecnologies així com dotar
d’eines a les biblioteques que facilitin la gestió i control tant dels terminals informàtics
d’ús públics com de la xarxa wifi.
L’any 2006 la Diputació de Girona va contractar els serveis de l’empresa Aplicacions
Multimèdia Interactives, S.L. per a la implementació de forma gradual del programa de
gestió d’ordinadors Aula.X. Actualment el parc públic d’ordinadors de les biblioteques
públiques gironines connectats a Aula.X és de 602 equips distribuïts en 64 biblioteques
i punts d’informació i lectura. Per economia d’escala, la gestió del programari de
control passa per una contractació unificada.
El sistema de control i gestió de la Wifi.X comença a implementar-se durant 2008. De
forma gradual s’han afegit noves biblioteques fins arribar a les 47 que actualment
ofereixen aquest servei i cal actualitzar-ne el programari per continuar prestant aquest
servei als usuaris de les biblioteques públiques de la Diputació de Girona
D’acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació
que la disposició addicional 2a 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic atribueix a la Presidència,

RESOLC

Primer. Iniciar l’expedient del subministrament de llicències de manteniment del
programari de control i gestió dels ordinadors d’ús públic d’internet i ofimàtica Aula X i
del programa de gestió de xarxa Wifi X de les biblioteques municipals i xarxa de punts
de lectura de la província de Girona, d’acord amb l’article 116.1 de la LCSP i l’article
28 del mateix cos legal.
Segon. Incorporar a l’expedient tota la documentació preparatòria del contracte: el plec
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que hauran
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de regir el contracte, així com el certificat d’existència de crèdit i la fiscalització prèvia
d’Intervenció, justificant adequadament l’elecció del procediment i els criteris que es
tindran en consideració per adjudicar el contracte. Finalment, caldrà incorporar-hi
l’informe de secretaria i l’informe d’intervenció de fiscalització de la despesa, conforme
el disposat a l’article 116 i la DA 2a del LCSP.

Tercer. Publicar aquesta resolució al perfil de contractant de la Diputació de Girona.
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