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Informe
La tècnica de Polítiques d’Igualtat emet el següent informe en relació a la
pròrroga del contracte del servei d’atenció psicològica de l’Àrea de Polítiques
d’Igualtat de Corbera de Llobregat:
L’Àrea de Polítiques d’Igualtat, de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, porta
a terme des de l’any 2005 el Servei d’Atenció i Informació a les Dones (SAID),
per tal de donar una atenció integral a les dones del municipi i desenvolupar en
plenitud les polítiques d’igualtat locals. Aquest servei està compost pels serveis:
d’Atenció i Informació (desenvolupat per la tècnica municipal), d’Assessorament
Jurídic (conveni amb el Consell Comarcal) i el servei d’Atenció Psicològica.
29/05/2019 Reg Polítques d'igualtat, Salut
Púb. i Habitatge

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat no disposa de mitjans propis per cobrir
les necessitats del servei d’Atenció Psicològica.
El seguiment tècnic, la supervisió i coordinació del servei s’ha portat a terme
des de l’àrea d’Igualtat. En aquest temps s´ha valorat positivament el
desenvolupament del servei portat a terme fins al moment per la psicòloga
Glòria Ramon Molinos amb el DNI 38.073.659-B i número de col·legiada 6508.
El contracte amb la Sra. Glòria Ramon Molinos finalitza el 30 de setembre de
2019.

Miracle Guerra Sala

Les condicions són les descrites en el contracte formalitzat amb l’adjudicatari en
data 14 de novembre de 2018.
Contracte:
Nom de l’adjudicatària:
Import:

27/05/2019
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El motiu d’aquest informe és demanar la pròrroga del contracte dos anys més
tal com es donava la possibilitat plec de clàusules administratives.

Durada de la pròrroga:
Partida pressupostària:

Servei d’atenció psicològica a l’Àrea de Polítiques
d’Igualtat
Glòria Ramón Molinos NIF 38073659-B
Despesa de caràcter plurianual per un import màxim
de 20.300€, exempt d’IVA
2 anys, del 1 d’octubre de 2019 al 30 de setembre
de 2020.
32.231.22706

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
Sandra Medina Fernández , tècnica de Polítiques d’Igualtat

SANDRA MEDINA
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Miracle Guerra Sala , regidora de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

271e02d42cb74050bf8987f7b2d0709b001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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