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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE CURSOS DE
FORMACIÓ EN INFORMÀTICA BÀSICA I TIC ADREÇATS ALS USUARIS DE LES
BIBLIOTEQUES DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Diputació de Girona té, entre les seves competències, la de donar suport a les
biblioteques públiques en l’accés a les noves tecnologies.
L’exercici d’aquesta competència s’exerceix amb la creació i manteniment
d’instruments i plataformes de treball cooperatiu, les webs de les biblioteques o
impulsant projectes d’àmbit tecnològic i de formació en TIC, tant per als professionals
com, a través de les biblioteques, per a la ciutadania.
PRIMER – Objecte
Contractació de cursos de formació en informàtica bàsica i TIC adreçats als usuaris de
les biblioteques que vulguin entrar en contacte amb les noves tecnologies i així
fomentar la seva inclusió digital.
SEGON- Contingut de les formacions.
Les formacions es classifiquen en tallers d’una sessió i tallers de 3 sessions.
Tallers de formació de nivell bàsic d’1 sessió (Durada total: 3 hores):
Els dossiers seran de 20 pàgines per als tallers d’una sessió entenent una pàgina un
full DIN-A4 en format diapositiva escrit per una sola cara (portada, introducció i
objectius, sumari i contraportada a part).
1. Iniciació a la informàtica 1
2. Iniciació a la informàtica 2
3. Iniciació al processador de textos
4. Iniciació a Internet
5. Els productes i serveis de Google
6. Iniciació a les cerques a Internet
7. Iniciació a la fotografia digital

8. Participa a les xarxes socials: Facebook
9. Introducció a la cerca de feina per Internet
10. Gestions quotidianes a Internet
11. Àlbum digital
12. Iniciació al full de càlcul
13. El correu electrònic: Gmail
14. La informació al núvol: Google Drive
15. Treball amb arxius i carpetes
16. Edició d'imatges amb el Gimp
17. Telèfons mòbils 1
18. Telèfons mòbils 2
19. Tauletes
20. El núvol a Internet i com utilitzar-lo
21. Whatsapp i Telegram (curs amb dispositiu mòbil)
22. La nostra salut i les noves tecnologies (1) - Apps de salut (curs amb
dispositiu mòbil)
23. La nostra salut i les noves tecnologies (2) - Apps d'emergència i
d'hàbits saludables (curs amb dispositiu mòbil)
Tallers de formació de nivell mitjà de 3 sessions (Durada total: 9 hores):
Els dossiers seran de 60 pàgines per als tallers de 3 sessions, entenent una pàgina un
full DIN-A4 en format diapositiva escrit per una sola cara (portada, introducció i
objectius, sumari i contraportada a part).
1. Processador de textos
2. Fulls de càlcul
3. Sistema operatiu

TERCER- Requisits per la prestació dels serveis


L’equip de formadors serà de persones amb disponibilitat de torns de matí
(dilluns a dissabte) o tarda (dilluns a divendres).



Els cursos s’iniciaran en el marge d’un mes, l’1 de febrer i es distribuiran al llarg
de l’any segons la conveniència de les biblioteques.



Es podran realitzar fins a dos cursos simultàniament en dues biblioteques
diferents.



El nombre mínim d’assistents als cursos serà de 6 i el màxim de 12. El curs
s’anul·larà en cas de no arribar al nombre mínim d’assistents requerit una
setmana abans de la data prevista per realitzar-lo. El Servei de Biblioteques
n’informarà l’empresa dins aquest termini.



Els cursos cancel·lats es tornaran a oferir a la mateixa biblioteca o altres
biblioteques al llarg de l’any.



Els cursos podran ser de 3 hores (una sessió) o de 9 hores (tres sessions),
depenent del tipus de taller triat per la biblioteca. Es podran realitzar entre
dilluns i divendres en torns de matí i tarda i els dissabtes al matí.



No es realitzaran cursos durant el període de vacances escolars de Nadal i de
Setmana Santa, ni el mes d'agost.

QUART- Descripció de les tasques a realitzar


L’adjudicatària elaborarà l’enquesta de valoració final i els dossiers juntament
amb un programa de presentació de diapositives que serà eminentment visual,
amb definicions clares. El Servei de Biblioteques validarà els dossiers i
informarà dels canvis necessaris.



Es realitzaran tres reunions: la primera al signar-se el contracte, la segona
durant el mes de juny i l’última durant el mes de desembre.



En el termini de dues setmanes una vegada s’hagi signat el contracte
l’empresa adjudicatària presentarà una proposta d’enquesta de valoració final
que repartirà i recollirà al final de cada curs. El Servei de Biblioteques
proposarà els canvis que cregui convenient i caldrà tornar-la a presentar amb
les modificacions oportunes en el termini d’una setmana.



Es convocaran les reunions que el Servei de Biblioteques consideri
necessàries i l’adjudicatari jaurà de presentar els informes que se li demanin.

CINQUÈ- Obligacions de l'adjudicatari


Fer-se càrrec de l’elaboració de tots els dossiers de les diverses temàtiques
tractades i presentar-los en el termini de dues setmanes una vegada signat el
contracte.



Elaborar l’enquesta de valoració a final per a cadascuns dels cursos.



Imprimir els dossiers i lliurar un exemplar a cada alumne en iniciar-se la sessió.



Adaptar-se a anul·lacions de cursos amb un marge d’una setmana.



Fer-se càrrec del transport, muntatge i desmuntatge dels ordinadors portàtils
necessaris i del projector i de la seva custòdia entre cursos. Aquest material és
propietat de la Diputació de Girona i cobert per les seves assegurances.



Actualitzar el programari dels portàtils, quan sigui necessari, per tal que els
cursos de formació s’imparteixin adequadament.



Presentar-se a la biblioteca en un termini mínim de 30 minuts abans d’iniciar-se
el curs per tal d’instal·lar el maquinari i les connexions necessàries.



Assistir a les reunions convocades pel Servei de Biblioteques en la seva seu i
presentar els informes que se li demanin.



Elaborar els nous dossiers proposats pel Servei de Biblioteques.



Elaborar un informe de valoració dels cursos que caldrà presentar en les
reunions de juny i de desembre. Aquest informe ha d’incloure el nombre
d’assistents a cadascun dels cursos i un buidatge de les enquestes.



Mantenir un únic interlocutor encarregat de la coordinació amb els formadors i
que serà el contacte amb el Servei de Biblioteques.



Reportar qualsevol incidència en un termini de 24 hores a la persona
nomenada pel Servei de Biblioteques com a coordinador del projecte.



Disposar d’un telèfon de contacte, operatiu en tot moment, els dies que es
realitzen els tallers per resoldre incidències urgents.



Garantir l’assistència del professor mitja hora abans de la realització del taller i
assegurar, prèviament, el bon funcionament dels diversos requisits tècnics i
tecnològics.



Informar de qualsevol desperfecte del maquinari cedit pel Servi de biblioteques
en el termini màxim de 24 hores i es farà càrrec de la reposició del material en
el termini màxim d’una setmana en cas que s’hagi originat per un mal ús del
formador o per un transport deficient.



Facilitat tota la informació que li sigui requerida pels òrgans de control de la
Diputació de Girona.

SISÈ- Obligacions del Servei de Biblioteques


Validar l’enquesta de valoració final i els dossiers i proposar els canvis i millores
necessàries els quals s’hauran de portar a terme en el marge d’una setmana i
informar dels canvis necessaris.



Convocar les reunions que consideri necessàries amb l’adjudicatari.



Coordinar l’oferta dels cursos i proposar nous cursos més enllà de la relació
presentada en el concurs.



Cedir 24 portàtils, 8 tauletes, dos projectors i material per a les connexions
elèctriques per engegar els portàtils.

SETÈ. Durada i entrada en vigor
El contracte començarà l’1 de gener de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022.
Hi ha possibilitat d’1 any de pròrroga.

