INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI DEL MAR

- Necessitat i idoneïtat de la contractació
L’Espai del Mar és un equipament situat a la Platja de Castelldefels. Al mes de novembre es va
inaugurar a la planta baixa de l’equipament el Punt de Trobada, on es va adequar l’espai per
realitzar activitats de caràcter social i cultural pel barri.
Aquest espai, és el resultat de la demanda del veïnat i de les entitats de la platja i de la
voluntat de l’ajuntament per donar resposta a les necessitats plantejades.
Les necessitats han anat configurant una proposta de treball, de manera participada amb les
associacions dels barris, determinant que l’Espai del Mar acolliria serveis dirigit a les persones
majors, a les famílies i al públic en general.

- Justificació d’insuficiència de mitjans personals
Donat que es tracta d’un equipament de recent creació, des del passat mes de febrer, una
empresa externa a l’ajuntament ha portat planificació i el desenvolupament del programa
d’activitats. Ha comptat amb el suport del personal tècnic de l’àrea de Participació Ciutadana i
Polítiques Transversals, que ha realitzat la coordinació i la supervisió del servei.
Al tractar-se d’un equipament social de nova creació requereix la intervenció de personal
especialitzat, per portar a terme la planificació i la dinamització d’activitats.
Atès que l’Ajuntament no pot incrementar la contractació de personal i que no disposa dels
recursos necessaris per gestionar els serveis objecte del contracte, es proposa l’externalització
d’aquests serveis.

- Existència de crèdit i valor estimat
La despesa corresponent a aquesta contractació anirà amb càrrec a l’ aplicació pressupostària
2019-26/9200/2269900/AREA11 PLANIFICACIÓ TRANSVERSAL, per un import de 8.790,03
euros (IVA inclòs).
El valor estimat del contracte aproximat serà de 210.960,80 euros.

- Responsable del contracte i regidor del qual depèn.
-

Candela Lopez Tagliafico, Regidoria-delegada d'Urbanisme i Obres, Medi Ambient i
Eficiència Energètica, Nova Ciutadania, i Projectes Transversals.
Alfonso Lopez Borgoñoz, Cap de Serveis Transversals i Participació
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