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Data: 19/03/2020
JBB/ma

DECRET

El Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona en coordinació amb Dipsalut, veu la
necessitat d’abordar la problemàtica de la despesa energètica i econòmica de les llars
de la demarcació de Girona,
És per això que vol contractar un equip que desenvolupi els Eixos 3 (Salut. Gent gran i
infància), 4 (Ciutadania) i 5 (Educació) del Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa
Energètica de la demarcació de Girona i impulsar així actuacions directes per
sensibilitzar la població sobre la despesa i l’eficiència energètica de les llars obrint
unes línies d’ajut social per actuar en casos de pobresa energètica a les llars més
vulnerables per millorar l’eficiència energètica dels habitatges en situació de pobresa
energètica, reduir les seves despeses de subministraments bàsics (electricitat, aigua,
gas o altres combustibles) i millorar la qualitat de vida de les persones beneficiàries.
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 d’un equip que desenvolupi els Eixos 3
“Salut”, 4 “Ciutadania” i 5 “Educació”, inscrits dins el Programa d’Estalvi Energètic i
Pobresa Energètica de la demarcació 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
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.
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