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Serveis Socials

DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
Exp. C174-2021-7616. Iniciació de l’expedient de contractació del servei de Gestió i
dinamització del Projecte Radars
Antecedents
La cap de Serveis Socials va emetre informe justificatiu per a la iniciació del
procediment de contractació del CONTRACTE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ PROJECTE
RADARS, en data 25 d’octubre de 2021.

La necessitat i la idoneïtat de la iniciació d’aquest expedient de contractació són:
Dins dels principis rectors que s’especifiquen a la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de
serveis socials s’estableix que els poders públics han de garantir entre altres
mesures promoure polítiques preventives i comunitàries.

Elisa Almirall Gayo

Aquest principi queden recollit al seu art. 5 h) Prevenció i dimensió comunitària:
Les polítiques de serveis socials han d’actuar sobre les causes dels problemes
socials i han de prioritzar les accions preventives i l’enfocament comunitari de les
intervencions socials. I a l’apartat i) Foment de la cohesió social: Els serveis socials
han de contribuir a la cohesió social incorporant elements que afavoreixin la inclusió
i la integració social.
L’activitat que es contempla en aquest contracte s’emmarca en donar continuïtat al
projecte iniciat l’any 2018 amb un conjunt d’accions que s’estan desenvolupant
amb diferents entitats de gent gran i serveis de la comunitat, així com amb
persones voluntàries que s’han adherit al projecte, amb l’objectiu d’establir xarxa
de relació i participació entre la ciutadania i la gent gran de Premià de Mar per
detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans i pal·liar les
conseqüències negatives de les situacions de “soledat no volguda” que viuen les
persones grans del municipi.
És important mantenir el Projecte actiu i continuant enfortint tot el que s’ha
treballat fins ara a nivell comunitari. Aturar gaire temps el projecte en aquests
moments generaria un impacte negatiu en la implicació dels agents participants, i
també en la gent gran que ja s’ha adherit al Projecte i a la qual se’n fa un
seguiment setmanal.
És voluntat política que el projecte continuï funcionant.
La tramitació d’aquest expedient estarà condicionada a l’aportació del certificat de
reserva de crèdit expedit per l’Interventor municipal, pel qual hi ha crèdit suficient i
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adequat per a fer front a les despeses que es deriven de la contractació Gestió i
dinamització del projecte Radars, de conformitat amb l’article 116 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
L’article 73 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP) en relació amb l’article 116 de la LCSP preveu que els expedients de
contractació els inicia l’òrgan de contractació, en aquest cas l’Alcalde President de
l’Ajuntament de Premià de Mar, previ informe raonat del servei que promogui la
contractació, en què s’exposin la necessitat, les característiques i l’import del valor
estimat del contracte.
Resolució
Per tant, resolc
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Únic.- INICIAR l’expedient de contractació
DINAMITZACIÓ PROJECTE RADARS.
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