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BORSA DE PROFESSIONALS PER IMPULSAR LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 

A SANT FELIU DE GUÍXOLS 

Normes internes de tramitació i desenvolupament 

 

1. FINALITAT 

1.1. L’Oficina Local d’Habitatge i Rehabilitació convoca una borsa de professionals i 

agents per impulsar la rehabilitació energètic a Sant Feliu de Guíxols, amb l’objectiu de 

donar resposta a les sol·licituds que es rebin per accedir als ajuts a la rehabilitació en el 

marc dels Fons Next Generation. 

1.2. L’objecte de la Borsa es generar una selecció de professionals amb imparcialitat i 

independència i seleccionant als candidats d’acord amb els principis de professionalitat, 

especialitat i d’experiència, donant resposta a l’objecte de la consulta. 

 

2. REQUISITS MÍNIMS PER LA INSCRIPCIÓ 

2.1. Es poden inscriure a la Borsa els professionals i agents relacionats amb la 

rehabilitació energètica. 

2.2. Localització: professionals de Sant Feliu de Guíxols i dels municipis del Baix 

Empordà.  

 

3. ACREDITACIÓ 

Per poder inscriure’s a la borsa caldrà que s’acrediti: 

3.1. Conèixer el procés de la tramitació de la subvenció i tota la documentació a 

presentar explicada a la jornada promoguda per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 

o haver-se informat posteriorment a través de l’Oficina Local de Rehabilitació. 

3.2. La sol·licitud per a formar part de la Borsa suposa el coneixement i acceptació del 

present plec de bases. 

 

4. INSCRIPCIÓ 

4.1. La inscripció a la Borsa s'efectuarà mitjançant el formulari que s’habilitarà a la 

pàgina web de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. També es podrà efectuar 

presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge i Rehabilitació. 

4.2. Els inscrits hauran de facilitar les seves dades d’identificació, de contacte i els 

serveis i actuacions que poden oferir. 

En el cas que s'hagi omès alguna dada es podrà requerir la seva posterior esmena. 

4.3. Els inscrits hauran d'informar a l’Oficina Local d’Habitatge i Rehabilitació de 

possibles modificacions de les seves dades personals, professionals o de contacte 

realitzades amb posterioritat a la inscripció a la Borsa. 
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4.4. Es procedirà a la configuració d'un llistat d'inscrits per ordre d’arribada. La inscripció 

a la convocatòria de la Borsa autoritza la inclusió de dades personals en la llista que es 

facilitarà al sol·licitant de la prestació del servei o actuació. 

 

5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

5.1. La documentació a presentar serà la sol·licitud d’inscripció a la Borsa de 

Professionals per impulsar la rehabilitació energètic a Sant Feliu de Guíxols. 

5.2. Les sol·licituds d’inscripció es faran mitjançant el formulari que s’habilitarà a la 

pàgina web de l’Ajuntament o presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge i 

Rehabilitació. 

Si en algun moment de vigència de la borsa es demostrés que, suposarà l’exclusió 

automàtica de la Borsa. 

 

6. INICI, SEGUIMENT I TERME 

6.1. La Borsa quedarà oberta a tots els suggeriments que li siguin transmesos pel 

col·lectiu professional. 

6.2. Si en algun moment de vigència de la borsa es demostrés alguna de les dades 

aportades a la sol·licitud no és certa o que algun inscrit no dona compliment al contingut 

recollit en les presents bases, suposarà l’exclusió automàtica de la Borsa. 
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