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Núm. Expedient 2020 / 8989
Títol: Aprovar el decret inici del servei de direcció dels Quaderns de la Revista
de Girona, anys 2021, 2022 i 2023
UACG: Comunicació Cultural / 021
Data: 05/11/2020
JBB/mb

DECRET

El present contracte, promogut pel Servei de Comunicació Cultural, responsable de la
gestió editorial de la Diputació de Girona, té per objecte la realització del servei de
direcció de la col·lecció corporativa «Quaderns de la Revista de Girona», de la qual
s'editen entre sis i vuit títols l'any.
«Quaderns de la Revista de Girona» és una col·lecció divulgativa i plural dedicada a la
difusió de coneixement multidisciplinari sobre les terres gironines. A través de dues
sèries -les guies i les monografies- la col·lecció pretén ser un compendi sobre els
municipis de les comarques gironines i sobre aquelles temàtiques d'abast general que
formen part del nostre patrimoni. La col·lecció compta amb un Consell Assessor, òrgan
col·legiat integrat per investigadors, professionals i experts en diferents disciplines,
especialitats i àmbits de la cultura, la ciència i la tecnologia, que té com a missió la
programació de títols i l'avaluació sistemàtica de la col·lecció.
Els treballs que es contracten tenen com a finalitat garantir la qualitat i el rigor científic
dels llibres de la col·lecció, vetllar per l’adequació de les obres que s’acordi publicar als
objectius i principis programàtics de la col·lecció i acomplir la programació anual de
títols aprovada pel Consell Assessor.
D’acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació
que la disposició addicional 2a 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic atribueix a la Presidència,

RESOLC
Primer. Iniciar l’expedient del contracte de servei de direcció de la col·lecció
corporativa “Quaderns de la Revista de Girona”, d’acord amb l’article 116.1 de la LCSP
i l’article 28 del mateix cos legal.
Segon. Incorporar a l’expedient tota la documentació preparatòria del contracte: el plec
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que hauran
de regir el contracte, així com el certificat d’existència de crèdit i la fiscalització prèvia
d’Intervenció, justificant adequadament l’elecció del procediment i els criteris que es
tindran en consideració per adjudicar el contracte. Finalment, caldrà incorporar-hi

APROVAT
10/11/2020 10:00

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Decret : Decret núm. 2020/3075 - Aprovar decret inici servei de
direcció dels Quaderns de la Revista de Girona, any 2021, 2022 i
2023

núm.: 2020/3075,Codi UACG: Comunicació Cultural / 021, Núm. expedient: 8989, Acció: Aprovar, Any expedient: 2020,
Actuació: decret inici servei de direcció dels Quaderns de la Revista de Girona, any 2021, 2022 i 2023

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: XCVZL-8P1Y0-1E0IS
Data d'emissió: 10 de noviembre de 2020 a les 10:01:01
Pàgina 2 de 2

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Secretari General de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 08/11/2020 18:07
2.- President de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 10/11/2020 10:00

l’informe de secretaria i l’informe d’intervenció de fiscalització de la despesa, conforme
el disposat a l’article 116 i la DA 2a del LCSP.
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Tercer. Publicar aquesta resolució al perfil de contractant de la Diputació de Girona.
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