ÀREA D'IGUALTAT I DRETS SOCIALS
...........................
Núm. d'expedient: N805/U224/2019/000008

ASSUMPTE: Informe justificatiu sobre la necessitat i conveniència de la contractació
del servei d'apoderament i formació de les associacions de gent gran que tenen seu
als casals municipals de la gent gran de la ciutat, projecte cofinançat al 50% pel
Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu
Pluriregional d'Espanya FEDER, 2014-2020
INFORME:
1. Sobre la naturalesa i extensió de les necessitats a satisfer i la idoneïtat del
contracte:
L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a través de la Unitat d'Inclusió i Cohesió
Socials, tracta de promoure polítiques i actuacions que fomentin l'envelliment actiu,
així com mantenir alts els nivell de cohesió social i d'implicació en la vida social de la
ciutat del col·lectiu de la gent gran.
La proposta objecte d'aquesta contractació, lligarà un projecte d'innovació social als
tres espais municipals destinats a casals de la gent gran de la ciutat que són, a la
vegada, seu de tres associacions de gent gran. El seus principals objectius volen
donar resposta a les necessitats que es detecten a nivell tècnic i que són coincidents
amb el que aquestes associacions demanen; a saber:
- a través d'un treball d'apoderament, capacitació i formació, aconseguir que
aquests espais siguin autogestionats per les pròpies associacions, que coneguin el
seu entorn social i físic més proper, que es puguin adaptar als canvis que les noves
generacions demanden, que les diferents realitats del col·lectiu puguin intervenir en
els processos d'apoderament, aconseguir que hi hagi una transmissió d'aquest
apoderament i aprenentatge als i les responsables que hauran de continuar amb la
feina de les juntes actuals, aprofundir en el treball en xarxa entre les diferents
associacions de la ciutat per aconseguir un nivell de cohesió territorial òptim.

2. Sobre la insuficiència de mitjans propis per a la realització de l'objecte del
contracte:
Donades les característiques del servei, ha de ser un recurs exclusiu, proper,
accessible, eficaç, que doni resposta diària i simultània a les juntes de les
associacions, la qual cosa demanda una àmplia dedicació horària. L'Ajuntament no
disposa dels mitjans humans per procedir a l'execució de l'objecte d'aquest contracte
i, per tant, es signa el present informe justificatiu sobre la necessitat i conveniència
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de la contractació del servei d'apoderament i formació de les associacions de gent
gran que tenen seu als casals municipals de la gent gran de la ciutat

Sant Boi de Llobregat, 13 de maig de 2019
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