ÀREA D’ EDUCACIÓ I POLITICA SOCIAL
DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL
Ctra. De l’Hospitalet, s/n.
08940-Cornellà de Llobregat
Tel: 93.377.02.12

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI
D’ATENCIÓ A LES PROBLEMÀTIQUES DERIVADES DE L’US DE LES NOVES
TECNOLOGIES.
0-JUSTIFICACIÓ DE LA SITUACIÓ
L’aparició de les tecnologies de la informació i la seva incorporació a la vida quotidiana ha
suposat un canvi molt important en la nostra societat. És pràcticament impossible avui en
dia pensar en una realitat sense: Internet, mòbil, facebook, videojocs i tot una llarga llista
d’aplicacions i aparells. Si bé són indubtables els aspectes positius que comporten, també
és cert que poden produir efectes no desitjats en funció de la seva utilització.
D’una banda poden aparèixer dependències enteses com que el seu ús passa a ser
l’activitat principal de la persona, deixant de fer altres activitats creant així fins i tot
conflictes familiars. D’altra banda s’estan començant a detectar problemàtiques associades
a l’assetjament tecnològic, ciberbulling, grooming...
Per aquests motius, un/a tècnic/a de l’Ajuntament conjuntament amb un altre del Citilab
vetllaran perquè s’ofereixi un servei de Tecnoatenció adequat a les problemàtiques actuals
de la població en aquestes qüestions.
1.-OBJECTE DEL CONTRACTE
Es objecte del present plec de condicions tècniques la prestació d’un servei adreçat a tots
els sectors de la població: infants/adolescents, joves, adults i gent gran, per tal de prevenir,
orientar i tractar els efectes de l’ús inadequat de les noves tecnologies, fent especial
incidència en la població infantil i juvenil en la que aquestes tecnologies tenen major
implantació.
L’objecte del contracte escau dins de les funcions dels Serveis Socials Bàsics
contemplades en la Llei 12/2007 de Serveis Socials segons l’article 17, apartat f: “complir
les actuacions preventives, el tractament social i socioeducatiu i les intervencions
necessàries en situacions de necessitat socials i fer-ne l’avaluació”.
El servei atendrà les problemàtiques derivades de l’ús de les noves tecnologies, fent
especial incidència en prevenir situacions de risc derivades de l’ús inadequat de les noves
tecnologies ( tecnoadicció ) i de les situacions de bullying a través de les TIC’s
(ciberbullying), així com del tractament posterior si escau.
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2.- DESCRIPCIO DEL SERVEI
2.1 Objectius del servei
2.1.1. Orientats a la Prevenció:
-Informar als adolescents i a les seves famílies sobre els riscos que pot comportar
l’ús abusiu de les TIC’s, així com prevenir les possibles situacions de ciberbullying.
-Donar a conèixer als pares tècniques de control de l’ús de les TIC’s.
-Prevenir les situacions de risc derivades de la utilització inadequades de les noves
tecnologies. Sensibilitzar a la comunitat (àrees bàsiques de salut, centres de joves,
escoles, AMPAS...)
-Afavorir l’ús responsable de les noves tecnologies.
2.1.2. Orientats a la intervenció
-Donar eines per poder diferenciar l’ús raonable de l’ús arriscat.
-Detectar altres patologies i derivar-les als recursos de la comunitat.
-Assessorar a les famílies per evitar la conflictivitat generacional envers

les TIC’s.

Totes aquestes accions estaran coordinades conjuntament amb el tècnic del Citilab
i el de l’Ajuntament.
2.2. Destinataris del servei
Seran destinataris d’aquest servei totes les persones potencialment usuàries o subjectes
passius ( ciberbullying) de les TIC’s, fent especial incidència en el col·lectiu d’infants, joves
i adolescents.
Les demandes d’atenció poden realitzar-se també a nivell col·lectiu: AMPAS, Centres
Educatius, Associacions, Grups de joves...
Sempre tindran prioritat les consultes o tractaments individuals als grupals.
2.3. Metodologia de la intervenció
El servei es desenvoluparà de manera presencial i virtual.
L’atenció presencial es realitzarà:
2.3.1 A nivell individual:
L’atenció individual primarà per sobre de l’atenció grupal.
1.1..2 A nivell grupal:
Es realitzaran tallers grupals amb AMPAS, centres educatius, Espais Joves,
CRAJ...Es podran realitzar tant al Citilab com als espais dels centres o entitats que
ho sol·licitin. Es prioritza l’atenció individual a la grupal.
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1.1..3 Coordinacions i treball intern
Preparació de material, coordinacions amb els centres educatius, derivants, tècnic
de l’ajuntament, tècnic del Citilab etc. Manteniment de pàgina web amb
actualitzacions d’informació juntament amb el tècnic del Cililab, així com respondre
les possibles consultes online.
1.1..4 Atenció consultes presencials:
Una tarda a la setmana ( 2h 30 m ) d’atenció directa al Citilab. L’horari
preferiblement serà els dimecres de 17.00 a 19.30h. En cas de no tenir casos per
atendre en aquesta franja horària s’aprofitarà per fer gestions de coordinacions,
preparació de material, calendarització, actualització pàgina Web...
1.1..5 Atenció virtual:
-Manteniment de pàgina web amb un mínim d’una entrada mensual,
conjuntament amb el tècnic del Citilab, en la que es puguin consultar continguts
d’interès en vers les problemàtiques descrites: ciberbulling i mal ús de les TIC’s.
- Cita presencial prèvia.
-Atenció de les consultes on-line via pàgina web del servei o mitjançant mail.
2.3.6 Atenció comunitària
Es realitzarà un treball de prevenció i sensibilització cap a la comunitat sempre
amb la coordinació prèvia del tècnic del Citilab i de l’Ajuntament.
En aquells casos que es valori la necessitat d’una atenció més especialitzada es
realitzarà derivació al CAS.
2.4.Activitats a desenvolupar
Les activitats a desenvolupar son:
1.1..1 Atenció individual preferentment, i grupal quan s’estimi oportú, tant presencialment
com on-line.
1.1..2 Preparació i actualització dels continguts de les dinàmiques grupals.
1.1..3 Manteniment dels continguts de la web conjuntament amb el Citilab.
1.1..4 Difusió del projecte: continuar contactes amb AMPAS, Àrees Bàsiques de Salut i
altres entitats que estiguen interessades.
1.1..5 Coordinacions amb els diferents recursos del territori: Serveis Socials, Caps,...
1.1..6 Xerrades de sensibilització.
1.1..7 Així mateix, també es contempla la possibilitat d’establir uns horaris de permanència
als centres educatius dins d’horari lectiu, per atendre consultes puntuals.
2.5 Període de funcionament
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El funcionament de les activitats serà des de la data d’acord d’adjudicació del contracte
per 2 anys, prorrogable anualment fins a un màxim de 2 prorrogues.
Durant els mesos de juliol les hores que no siguin d’atenció es dedicaran a la preparació
de material, memòries, enquestes de satisfacció del servei, actualització web. Durant el
mes d’agost no hi haurà servei.
2.6 Espai d’atenció
L’atenció individual es realitzarà, principalment, al Citilab, igualment les activitats grupals i
de sensibilització es podran desenvolupar també al Citilab, sense perjudici de que les
entitats puguin efectuar la demanda de que el tècnic es desplaci a les seves seus.
3.-OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
Les obligacions de l’adjudicatari seran:
A) L’adjudicatari haurà de portar a terme l’objecte d’aquest contracte.
B) L’adjudicatari garantirà el personal, amb la titulació i/o capacitació professional
adequada ( psicòleg/a).
C) L’adjudicatari garantirà la coordinació del projecte amb els tècnics del Citilab i de
l’Ajuntament.
D) Aportació de material didàctic mínim d’una presentació power point i un vídeo
per cada dos cursos escolars. També haurà d’aportar un mínim de 1 power point
i 1 vídeo dirigit als adults.
Aquest material quedarà en possessió del Citilab.
E) Aportarà la documentació necessària per tal de valorar l’assoliment dels
objectius, les propostes de millora, així com una memòria breu mensual i una
altra memòria anual valorant els aspectes qualitatius i quantitatius.
F) Calendarització d’accions individuals i grupals a realitzar en els diferents espais
amb el format que indiqui l’Ajuntament amb el compromís d’actualització de
qualsevol canvi.
G) Seguiment de casos individuals amb el tècnic de l’Ajuntament i referents
derivants.
H) Per fer el seguiment del projecte s’establiran reunions trimestrals, a les que
assistirà el/la tècnic/a del departament d’Acció Social, el tècnic del Citilab i amb
la coordinació tècnica de l’entitat adjudicatària del servei.
I) Quan l’objecte del contracte estigui relacionat amb el treball a realitzar en
contacte habitual amb menors, l’adjudicatari haurà d’aportar un certificat
d’antecedents penals per a persones que treballen amb menors, segons la Llei
Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015
i la Llei 45/2015, de voluntariat que estableixen l’obligació de que s’aportin
certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els
professionals i voluntaris que treballin en contacte habitual amb menors.
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Cornellà de Llobregat a data de signatura electrònica
Dolores Romero Jiménez
Tècnica de Programes
Suport a Famílies
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