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DECRET

L’article 36.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
disposa que una competència pròpia de les diputacions és la cooperació en el foment
del desenvolupament econòmic i social en el territori provincial.
En aquest sentit, el Servei de Programes Europeus de la Diputació de Girona que es
dedica a la captació de fons europeus per dinamitzar econòmicament i millorar el
territori, ha concorregut a les diferents convocatòries del Programa Operatiu FEDER
de Catalunya 2014-2020.
En la primera convocatòria, mitjançant la Resolució GAH/1214/2017, de 27 de maig,
es van seleccionar les quatre operacions següents, que es beneficiaran del
cofinançament FEDER:
-

Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la producció d'estella (operació
GO03-000003)
Eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior i d'edificis d'entitats locals
(operació GO03-000042)
Renovació museografies de la Xarxa territorial de museus de les comarques de
Girona (operació GO03-000062)
Xarxa d'itineraris turístics pedalables i vies verdes (operació GO03-000064)

En la segona convocatòria, mitjançant la Resolució PRE/1527/2019, de 4 de juny, es
seleccionen les dues operacions següents, que es beneficiaran del cofinançament
FEDER:
-

DifNat: Equipaments per a la difusió d'espais naturals protegits de les
comarques de Girona (PR15-011845)
GiraEfi: Millora de l'eficiència energètica dels municipis de la demarcació de
Girona (PR15-011843)

Si bé l’equip tècnic del Servei de Programes Europeus porta a terme el gruix de les
tasques d’execució, impuls, seguiment i control de les operacions esmentades, a
mesura que es van finalitzant les mateixes es reforcen les activitats de difusió i
comunicació a través de l’elaboració d’audiovisuals promocionals explicatius que
expliquin a la ciutadania els resultats aconseguits amb els projectes cofinançats amb
els fons del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

APROVAT
09/03/2021 12:50

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Decret : Decret núm. 2021/660 - Contractar Decret d'inici del
contracte de serveis de producció de sis audiovisuals

núm.: 2021/660,Codi UACG: Servei de Programes Europeus / 029, Núm. expedient: 2116, Acció: Contractar, Any expedient:
2021, Actuació: Decret d'inici del contracte de serveis de producció de sis audiovisuals

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: TQXIJ-IZFQ9-1FCV3
Pàgina 2 de 2

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- JORDI BATLLORI I NOUVILAS, Secretari General, de l' DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 09/03/2021
11:25

2.- MIQUEL NOGUER, President, de l' DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 09/03/2021 12:50

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2174677 TQXIJ-IZFQ9-1FCV3 0FBB72A1BD1DA0820A8B5D6441B9EFC891478125) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

La Diputació de Girona no disposa, entre la seva plantilla dedicada a gestionar els
projectes cofinançats pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, ni en
altres àrees, d’efectius o tècnics disponibles o suficientment capacitats o especialitzats
en l’àmbit de la producció i edició de materials audiovisuals esmentats que puguin
portar a terme els treballs amb un grau de qualitat professional suficient.
Per aquesta insuficiència de mitjans es fa necessari iniciar un procediment contractual
per tal d’aconseguir els sis productes comunicatius.
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 de contractació del contracte de servei de producció de sis
audiovisuals dels resultats de les operacions executades per part de la Diputació de
Girona, cofinançades pel Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, 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
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.
Tercer. Publicar aquesta resolució al perfil de contractant de la Diputació de Girona, en
compliment de l’article 116.1 de la LCSP.
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