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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 departament de Programes Europeus de la Diputació de Girona
que es dedica a la captació de fons europeus per a dinamitzar econòmicament i
millorar el territori, ha concorregut a la convocatòria PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eix 6, que te l’objectiu de promoure actuacions per donar suport a la
conservació i protecció del patrimoni cultural i natural.
Per mitjà de la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 2017,
publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, es seleccionen les
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, Resolució que inclou l’operació
GO03-000062 “Renovació museografies de la xarxa territorial de museus de les
comarques de Girona” i se li atorga un cofinançament FEDER de 815.000,00 €.
Una de les actuacions aprovades dintre d’aquesta operació GO03-000062 “Renovació
museografies de la xarxa territorial de museus de les comarques de Girona” és
l’adequació del Museu de la Garrotxa d’Olot.
Per a desenvolupar aquest projecte, la Diputació de Girona i l’Institut de Cultura de la
ciutat d’Olot han formalitzat el conveni número CN/4016 on es regulen les condicions
per a l’adequació el Museu de la Garrotxa d’Olot. Per mitjà d’aquest conveni també es
regula la contractació conjunta esporàdica entre les dues entitats (en virtut de l’article
31.b de l’LCSP), per la qual l’Institut de Cultura de la ciutat d’Olot signant d’aquest
conveni autoritza a realitzar la contractació i adjudicació dels contractes necessaris a
la Diputació de Girona.
En virtut de tot l’exposat, el contracte que es proposa forma part del compliment i
realització dels fins institucionals de la Diputació de Girona.
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,
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Primer. Iniciar l’expedient número 2020/9403 de contractació del servei de redacció i
execució de projectes per a la renovació museogràfica per al Museu de la Garrotxa
d’Olot, 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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