INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA EN LA
CONTRACTACIÓ
'HWHUPLQDFLy GH OD QHFHVVLWDW TXH HV Wp GHWHUPLQDU DPE SUHFLVLy TXLQD pV OD
QHFHVVLWDW VRUJLGD OD TXDO HVWj HPPDUFDGD GLQV GHOV REMHFWLXV L ILQDOLWDWV
LQVWLWXFLRQDOV 

La UdG entén com a fonamental que tots els estudiants, més enllà dels estudis que
estiguin realitzant portin a terme, d'una banda, activitats de voluntariat i, de l'altra,
facin una estada internacional.

Tenint en compte que la Unió Europea ofereix un ampli ventall de projectes de
voluntariat internacional i que existeix una necessitat informativa i formativa sobre
aquests projectes a la UdG, un servei d'assessoria de voluntariat internacional

suposaria el complement perfecte per a l'oferta que ja proveeix la UdG i expandiria
les possibilitats de mobilitat i de formació de l'estudiantat, oferint-los una
alternativa social per formar-se, practicar idiomes i créixer personalment alhora
que realitzen una tasca social basada en la solidaritat.









,GRQHwWDW GHO FRQWUDFWH SURMHFWDW LQGLFDU TXH O¶REMHFWH L SUHVFULSFLRQV WqFQLTXHV
HVWDEOHUWHVIDUDQSRVVLEOHO¶DVVROLPHQWGHODFREHUWXUDGHODQHFHVVLWDWVRUJLGD 

Aquest servei d'assessorament obre les portes a la UdG per convertir-se en
referència en voluntariat universitari internacional. A més, obre i diversifica els
camins pels quals els estudiants hi tenen accés. Finalment, és una oportunitat única
per millorar les relacions amb altres entitats i per obrir noves vies de cooperació
amb organismes i ens socials de tot Europa.

L'objecte i les prescripcions tècniques establertes faran possible l'assoliment de la
cobertura de la necessitat sorgida.

Per tot l'expressat, es considera degudament justificada l'adequació a les
necessitats que es pretenen cobrir amb el contracte, així com la idoneïtat de
l'objecte i contingut del mateix.









Així mateix es fa constar que es vetllarà pel manteniment dels termes acordats en el
contracte que en resulti fent un seguiment de la seva execució.
L’òrgan de contractació vetllarà per l’eficiència i agilitació de tràmits que la legalitat
vigent preveu i per la facilitat d’accés de les petites i mitjanes empreses a la licitació
del contracte que se sol·licita.
2021
maig
13 de ____________
___
El que es fa constar a Girona, _____
de ___

Nom i cognoms del signant:
Sílvia Lloveras

Càrrec: Cap de la Unitat de Compromís Social

