Obres Públiques i Serveis Municipals. Subvencions
Carrer del Nord, 60
08330 Premià de Mar
Tel. 93 741 74 00
premiademar.cat
info@premiademar.cat
NIF: P0817100A

DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
Exp. C183-2022-5948
de contractació menor de REDACCIÓ DEL PROJECTE
D'URBANITZACIÓ DEL CARRER JOAN MARAGALL (ENTRE CARRER RAMON i CAJAL I
PASSATGE DEL GENERAL PRIM)

En data 15/07/2022 l’empresa DOMENEC PARERA ARQUITECTE SLP va emetre pressupost
pel contracte REDACCIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER JOAN
MARAGALL (ENTRE CARRER RAMON i CAJAL I PASSATGE DEL GENERAL PRIM).
En data 18/07/2022 l’àrea gestora va iniciar la tramitació del contracte menor corresponent.
Consta a l’expedient Declaració responsable de reunir els requisits de personalitat, capacitat i
solvència econòmica, financera tècnica i professional i no estar incurs en cap causa de
prohibició per a contractar.
Consta a l’expedient declaració responsable que els serveis oferts pel proveïdor/empresa no
requereixen el tractament de dades de caràcter personal responsabilitat de l’Ajuntament de
Premià de Mar.

Núria Targarona Bonàs

Signatura 2 de 2

28/07/2022 Secretari/a accidental, Decret
2022/1267 de 06/07/2022

Antecedents

Fonaments jurídics i tècnics
De conformitat amb l’informe tècnic que es transcriu a continuació:
“INFORME DE VALORACIÓ D’OFERTES PRESENTADES
NOM ACTUACIÓ

1.- Antecedents i objecte
El carrer Joan Maragall està situat al barri Maresme de Premià de Mar. El tram de carrer objecte
del projecte és el comprès entre el carrer Ramon y Cajal i el passatge General Prim, amb una
longitud aproximada de 90 metres.
Actualment el vial disposa de calçada i vorades ambdós costats del carrer a diferent nivell. Tant
la xarxa de clavegueram com l’estat actual del paviment d’asfalt estan molt malmesos pel pas
del temps.

Rafael Navarro Álvarez
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28/07/2022 Alcalde

PROCEDIMENT
NÚMERO EXPEDIENT

“REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL
CARRER JOAN MARAGALL (entre el carrer Ramon y Cajal i
passatge del general prim)”
Contracte menor amb publicitat
C183-2022-5948
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siguiente página web
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Donada la poca amplada de les voreres actuals i l’amplada del carrer, es considera oportú
projectar una secció en plataforma única.
Amb l’actuació es vol millorar la xarxa de serveis existents (clavegueram, aigua potable,
electricitat, enllumenat públic, telefonia, gas...) i prioritzar l’espai per a vianants.
L’objecte del contracte és la contractació del servei per la redacció del projecte executiu
d’urbanització del carrer Joan Maragall (entre el carrer Ramon y Cajal i el passatge Prim).

L’anunci es va publicar el dia 6 de juliol de 2022, establint-se com a termini màxim per a la
presentació de les propostes el dia 15 de juliol de 2022, abans de les 14:00 hores.
Juntament amb l’anunci es va adjuntar un plànol d’emplaçament i una breu memòria amb els
antecedents, l’objecte, un programa d’actuacions, el termini de lliurament, el pressupost de
referència i e preu màxim del contracte (9.680€ IVA inclòs).
2.- Contingut de les ofertes i criteris de valoració
Les ofertes a presentar, tal com es ressenya en la publicació, han d’incloure els següents
continguts:


Continguts i metodologia: Síntesi dels continguts i de la metodologia del treball
(màxim 2 fulls).
 Composició de l'equip redactor (màxim 2 fulls).
 Propostes i/o millores en relació al contingut de l'encàrrec (màxim 2 fulls)
 Proposició econòmica, confirmant o reduint el preu establert (1 full)
Cada oferta s’analitza, es descriu i es valora avaluant integradament els continguts ressenyats,
entenent que és l’oferta en el seu conjunt la que permet valorar el seu grau d’idoneïtat.

Núria Targarona Bonàs
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L’objecte d’aquest informe és la valoració de les ofertes presentades en el referit procediment.

L’elecció de l’oferta més avantatjosa –proposada com adjudicatària- es fa per comparació entre
les diferents ofertes valorades.
3.- Valoració d’ofertes presentades









ACROTERI ARQUITECTURA E INGENIERIA S.L.P
DOMÈNEC PARERA ARQUIETCTE S.L.P
EDDAD ARQUITECTURA S.L.P
EVBAESTUDI
ESTUDIS I PROJECTES D’URBANISME I OBRES PÚBLIQUES S.L
FERRAN APARICIO IBAÑEZ
TENGI CONSULTORIA TÈCNICA S.L

Rafael Navarro Álvarez
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Han presentar oferta dins el període esmentat les següents empreses:
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Les ofertes presentades responen a la següent descripció i valoració:


ACROTERI ARQUITECTURA E INGENIERIA S.L.P

Contingut i metodologia:
L’empresa no ha presentat cap informació corresponent al contingut i la metodologia de treball.
Composició equip redactor:

Propostes i /o millores:
L’empresa no ha presentat cap proposta ni millora.
Proposta econòmica:
La proposta econòmica ascendeix a la quantitat de 8.218,86 € (IVA inclòs).
Valoració oferta:
L’oferta no presenta la documentació requerida ni aporta elements de valor afegit.


Núria Targarona Bonàs
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L’empresa no ha presentat l’equip redactor del projecte.

DOMÈNEC PARERA ARQUIETCTE S.L.P

Contingut i metodologia:
La proposta presenta un contingut i una metodologia adequada per l’objecte del contracte.
Composició equip redactor:
L’equip redactor proposat es considera adequat per la correcte execució del contractes i disposa
de llarga experiència en treballs anàlegs a l’objecte d’aquest.
Propostes i /o millores:

Aquesta visualització es considera rellevant per explicar al ciutadans l’actuació que es durà a
terme.
Proposta econòmica:
La proposta econòmica ascendeix a la quantitat de 7.637,52 € (IVA inclòs).
Valoració oferta:

Rafael Navarro Álvarez
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S’amplia el contingut de l’encàrrec amb la incorporació en el projecte d’imatges 3D.
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Globalment, l’oferta satisfà de forma notable els requeriments plantejats, incorporant elements
de qualitat i de millora a un preu ajustat.


EDDAD ARQUITECTURA S.L.P

Contingut i metodologia:
L’empresa no ha presentat cap informació corresponent al contingut i la metodologia de treball.

L’equip redactor proposat es considera adequat per la correcte execució del contractes i disposa
de llarga experiència en treballs anàlegs a l’objecte d’aquest.
Propostes i /o millores:
L’empresa no ha presentat cap proposta ni millora.
Proposta econòmica:
La proposta econòmica ascendeix a la quantitat de 9.000 € (IVA inclòs).
Valoració oferta:
L’oferta no presenta la documentació requerida ni aporta elements de valor afegit.

Núria Targarona Bonàs
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Composició equip redactor:



EVBAESTUDI

Contingut i metodologia:
La proposta presenta un contingut i una metodologia adequada per l’objecte del contracte.
Composició equip redactor:
L’equip redactor proposat es considera adequat per la correcte execució del contractes i disposa
de llarga experiència en treballs anàlegs a l’objecte d’aquest.

S’amplia el contingut de l’encàrrec amb la incorporació en el projecte d’imatges 3D i es valora
la possibilitat de crear una presentació, utilitzant la documentació del projecte (renders, plànols i
fotografies), per poder realitzar una explicació més entenedora.
Aquesta documentació es considera rellevant per explicar al ciutadans l’actuació que es durà a
terme.
Fan una proposta de reducció el termini en 1’5 mesos però no garanteixen el seu compliment.

Rafael Navarro Álvarez
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Propostes i /o millores:
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Proposta econòmica:
La proposta econòmica ascendeix a la quantitat de 8.375,22 € (IVA inclòs).
Valoració oferta:
Globalment, l’oferta satisfà de forma notable els requeriments plantejats, incorporant elements
de qualitat i de millora.

28/07/2022 Secretari/a accidental, Decret
2022/1267 de 06/07/2022



ESTUDIS I PROJECTES D’URBANISME I OBRES PÚBLIQUES S.L

Contingut i metodologia:
La proposta presenta un contingut però no la metodologia de treball.
Composició equip redactor:
No es presenta una proposta detallada del equip redactor.
Propostes i /o millores:
L’empresa inclou dins el pressupost l’aixecament topogràfic.

Núria Targarona Bonàs
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Proposta econòmica:
La proposta econòmica ascendeix a la quantitat de 8.349,00 € (IVA inclòs).
Valoració oferta:
L’oferta no presenta la documentació requerida ni aporta elements de valor afegit.


FERRAN APARICIO IBAÑEZ

Contingut i metodologia:
La proposta presenta un contingut i una metodologia adequada per l’objecte del contracte.

L’equip redactor proposat es considera adequat per la correcte execució del contractes i disposa
de llarga experiència en treballs anàlegs a l’objecte d’aquest.
Propostes i /o millores:
L’empresa inclou com a millora l’aixecament topogràfic, la redacció del document i material
necessari per la comprensió i exposició pública a la ciutadania (sense detallar la incorporació
d’imatges 3D), i la redacció del Pla de Control de Qualitat.

Rafael Navarro Álvarez
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Composició equip redactor:
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La redacció de l’estudi de Seguretat i Salut presentat com a millora, es contempla inclòs dins el
projecte executiu.
Es presenta una proposta de reducció del termini per presentar el projecte en 2 mesos.
Proposta econòmica:
La proposta econòmica ascendeix a la quantitat de 9.075,00 € (IVA inclòs).

Globalment, l’oferta satisfà de forma satisfactòria els requeriments plantejats.


TENGI CONSULTORIA TÈCNICA S.L

Contingut i metodologia:
La proposta presenta un contingut i una metodologia adequada per l’objecte del contracte.
Composició equip redactor:
L’equip redactor proposat es considera adequat per la correcte execució del contractes i disposa
de llarga experiència en treballs anàlegs a l’objecte d’aquest.

Núria Targarona Bonàs
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Valoració oferta:

Propostes i /o millores:
S’amplia el contingut de l’encàrrec amb la incorporació de la millora de la vida de les
plantacions existents, millora de ferms, incorporació de 3 topògrafs, 1 tècnic especialista en
Sistemes d’Informació Geogràfica, estudi justificatiu del compliment de la normativa
d’accessibilitat, modelització hidràulica, càlcul de serveis i estudi paisatgístic amb elaboració de
renders 3D.
De totes les millores presentades, es considera que la millor s’ajusta a l’objecte del contracte és
la visualització 3D per tal d’explicar al ciutadans l’actuació que es durà a terme.
Proposta econòmica:

28/07/2022 Alcalde

La proposta econòmica ascendeix a la quantitat de 7.762,39 € (IVA inclòs).
Valoració oferta:
Globalment, l’oferta satisfà de forma notable els requeriments plantejats, incorporant elements
de qualitat.

Rafael Navarro Álvarez
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Resultat de la comparació de les ofertes presentades, es conclou que la proposta més avantatjosa
és la presentada per l’empresa DOMÈNEC PARERA ARQUIETCTE S.L.P

-

Titulacions i perfil professional de l’equip redactor:
- Domènec Parera Corominas: arquitecte col·legiat número 18578/7
- Albert Tarrés Salvà: arquitecte col·legiat número 54904/5
- Mònica Parera Corominas: administrativa

-

Variants o millores vinculades al desenvolupament dels treballs:
- Incorporació en el projecte de imatges 3D per a la visualització de la proposta
d’ordenació.

-

Preu d’adjudicació: 7.637,52 € (IVA inclòs)”

Aquest expedient es tramita a instàncies de l’àrea promotora del contracte, sens perjudici que
aquesta ha de complir amb els requisits que estableix l’article 118 de la LCSP.
El codi CPV de l’objecte del contracte és: 71200000.
Tenint en compte la naturalesa poc formalista del contracte menor, la Unitat de Contractació no
entra a valorar el contingut de la proposta ja que aquesta ha estat analitzada per l’àrea
promotora.

Núria Targarona Bonàs
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Es proposa, doncs, l’adjudicació dels treballs a la referida empresa, incorporant les especificitats
de l’oferta presentada que es considera d’interès incorporar al contingut del contracte:

L’òrgan competent per aprovar i disposar la despesa del contracte menor és l’alcalde de
conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP.
Resolució
Per tant, resolc
Primer.- APROVAR el contracte menor amb número d’expedient C183-2022-5948 de la Unitat
de Contractació per REDACCIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER JOAN
MARAGALL (ENTRE CARRER RAMON i CAJAL I PASSATGE DEL GENERAL PRIM).

28/07/2022 Alcalde

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de contractació menor, a càrrec del pressupost
vigent, per un import total de 7.637,52€, IVA inclòs, amb número d’expedient C183-2022-5948
de la Unitat de Contractació, de conformitat amb el següent quadre:
Concepte

Servei REDACCIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER JOAN MARAGALL (ENTRE CARRER RAMON Y
CAJAL I PASSATGE DEL GENERAL PRIM)
Proveïdor

NIF

Base

IVA

Total

Rafael Navarro Álvarez
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6001.15100.2270600

DOMENEC
PARERA
ARQUITECTE
SLP

B63149397

6.312,00€

1.325,52€

7.637,52€

Tercer.- El contracte menor es durà a terme de conformitat amb les condicions d’execució
següents:
Condició primera: Termini d’execució

S’entén per l’inici d’execució del contracte l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, a no
ser que es fixi una altra data alternativa en el pressupost del contractista.
En cap cas s’accepta la possibilitat de pròrroga del contracte menor, ni les obligacions de
preavís per a la finalització d’aquest.
Un cop transcorregut aquest termini el contracte s’entendrà finalitzat i qualsevol sobrant es
retornarà l’aplicació pressupostària.
Condició segona: Règim de pagament del contracte
Les clàusules referents al sistema de pagament anticipat que puguin constar en els pressupostos
aportats per les empreses, no són acceptats, en cap cas, per l’òrgan de contractació.

Núria Targarona Bonàs
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El termini d’execució serà l’indicat en el pressupost aportat pel contractista. En cap cas superarà
el 12 mesos des de l’inici d’execució del contracte.

Sí que s’admeten pagaments periòdics, a mes vençut, si així consta en el pressupost presentat
pel contractista, i en tot cas, s’aplicarà el que preveuen les bases d’execució del pressupost
municipal vigent.
Si no es fixa cap règim de pagament del contracte en el pressupost, aquest s’abonarà a la
finalització del contracte.
En el casos de subministraments, el responsable de l’àrea gestora haurà de certificar la qualitat i
la quantitat dels materials subministrats com a requisit previ a la presentació de la factura.
Condició tercera: Facturació

28/07/2022 Alcalde

La factura haurà de fer esment a l’aplicació/projecte pressupostari i al número d’operació
comptable AD 220220007762.
El lliurament de factures per part de l’adjudicatari d’aquest contracte s’haurà efectuar per
mitjans electrònics si és persona jurídica.
D’acord amb la normativa reguladora de la facturació electrònica, aquesta administració
acceptarà la recepció de factures que compleixin amb els requeriments següents:

Rafael Navarro Álvarez
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 A l’enviament de factures electròniques cal fer constar els següents codis DIR3
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L’autenticitat de l’origen i integritat del contingut de les factures electròniques es
garantirà mitjançant signatura electrònica.



El format de factura electrònica és el format “facturae”. Aquest format es troba descrit
mitjançant un esquema XSD, XML Schema Definition a www.facturae.es, ajustant-se el
format de signatura electrònica a l’especificació XML-Advanced Electronic Signatures
(XAdES), ETSI TS 101 903.



El lliurament de les factures s’efectuarà a través del servei e.FACT, bé utilitzant la
bústia de lliurament de factures accessible des de la seu electrònica d’aquesta
administració, amb adreça electrònica www.premiademar.cat, o bé a través de les
plataformes de facturació electrònica adherides al servei e.FACT que trobareu
detallades a l’adreça electrònica https://www.aoc.cat/knowledge-base/quinesplataformes-de-facturacio-electronica-estan-integrades-le-fact/

Les factures s’hauran de presentar en un termini màxim de 30 dies a comptar des de l’endemà
de la data de facturació. En aquest sentit, l’empresa adjudicatària lliurarà electrònicament en la
data de facturació, l’arxiu electrònic en el termes i format que es defineix en aquesta resolució.
Condició quarta: Tractament de les dades personals
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Òrgan comptable
Òrgan Gestor
Unitat Tramitadora

Atenent el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció
de Dades Personals i garantia dels drets digitals, s’estableixen les següents condicions:
Servei sense accés a dades personals

El proveïdor s’obliga a comunicar a tots els empleats assignats a la contractació de REDACCIÓ
DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER JOAN MARAGALL (ENTRE
CARRER RAMON Y CAJAL I PASSATGE DEL GENERAL PRIM) i Exp. C183-2022-5948
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Els serveis ofertats per DOMENEC PARERA ARQUITECTE SLP no requereixen, tal com
manifesten en declaració responsable que consta a l’expedient C183-2022-5948 el tractament
de dades de caràcter personal responsabilitat de l’Ajuntament de Premià de Mar. No obstant, si
per a la prestació dels serveis descrits en la referenciada contractació, el proveïdor hagués
d’accedir als locals de treball de l’Ajuntament de Premià de Mar, on es troben els fitxers i
sistemes d’informació que contenen les dades de caràcter personal dels que l’Ajuntament de
Premià de Mar és responsable del tractament i per error o accident, un empleat del proveïdor
tingués accés a les dades personals referenciades, el proveïdor haurà d’informar a la major
brevetat possible a l’Ajuntament de Premià de Mar.
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la seva obligació de guardar secret professional i notificar qualsevol accés indegut a dades de
caràcter personal que es produeixi. El proveïdor serà en tot cas responsable de les possibles
infraccions que poguessin derivar-se de l’ús d’aquestes dades per part dels seus empleats.
Protecció de dades personals dels representants

Les dades es mantindran mentre estigui vigent la relació contractual, sent tractades només per
les Parts i aquells tercers que estiguin legal o contractualment obligats a comunicar-los (com en
el cas dels proveïdors de serveis de tercers als qui s’hagi encomanat un servei vinculat amb la
gestió del Contracte).

Núria Targarona Bonàs

Els representants de les Parts podran exercir, en els termes establerts per la Normativa vigent,
els drets d’accés, rectificació i supressió de les dades, a més de sol·licitar que es limiti el
tractament de les seves dades personals, oposar-se al mateix, o sol·licitar la portabilitat de les
seves dades dirigint una comunicació per escrit a cadascuna de les Parts, a través de les adreces
especificades a la capçalera. En el cas que no quedin satisfets amb l'atenció rebuda de les parts
després de exercitar algun dels drets esmentats anteriorment, podran presentar una reclamació
davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o una altra autoritat competent.
Condició Cinquena: Modificació de contracte
Els contractes menors es podran modificar, per ampliació del nombre de prestacions a realitzar,
dins dels llindars econòmics establerts en l’article 205 de la LCSP.
Condició Sisena: Règim de penalitzacions
En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, l’Ajuntament
podrà constrènyer al compliment del contracte, amb imposició de penalitats, o acordar-ne la
resolució.
L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la
imposició de sancions.
Són incompliments molt greus:
 L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions.
 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que
produeixi un perjudici molt greu.
 La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest
contracte imputable al contractista.
 La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança, quan
produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.

Rafael Navarro Álvarez

Signatura 1 de 2

28/07/2022 Alcalde

Signatura 2 de 2

28/07/2022 Secretari/a accidental, Decret
2022/1267 de 06/07/2022

Les dades personals dels representants de les Parts seran tractades, respectivament, per
l’Ajuntament de Premià de Mar i proveïdor, que actuaran, de forma independent, com a
responsables del tractament dels mateixos. Aquestes dades seran tractades per complir els drets i
obligacions continguts que es relacionen en aquesta declaració i a la contractació referenciada a
l’encapçalament, sense existir decisions automatitzades que puguin afectar aquests
representants. La base legal del tractament és el compliment de l’esmentada relació contractual.
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Núria Targarona Bonàs

Són incompliments greus:
 La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança.
 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi falta molt greu.
 La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents
als previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau.
 La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les
disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte.
 L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
 L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de
seguretat i salut en les prestacions.
 Fer un ús indegut dels edificis municipals i el seu equipament durant l’execució del
contracte.
 L’incompliment de les obligacions que tot seguit es relacionen es consideraran faltes
greus penalitzables:
o Facilitar tota la informació que requereixi l’Ajuntament, en ordre a la
identificació de la plantilla i responsables de cada treball.
o Documentar i uniformitzar al personal adscrit al servei.
o Prendre les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol tipus d’accidents.
o Presentar una relació nominal on constin les altes o baixes de personal, durant
els cinc primers dies de cada mes.
o Comunicar immediatament tota resolució administrativa o judicial que afecti al
personal depenent de l’adjudicatari.
 La reincidència en la comissió de faltes lleus.
Són incompliments lleus:
 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi falta greu.
 Qualssevol altres que afectin obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o
molt greus.

Rafael Navarro Álvarez
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La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents
als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un perjudici
molt greu a l’execució del contracte.
El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori
(factura).
L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les
prestacions.
L’incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si escau.
Les modificacions en la relació de persones destinades a l’execució del contracte, així
com de les seves circumstàncies contractuals, que no es comuniquin al responsable del
contracte, per a donar compte al responsable del contracte o per a l’autorització prèvia
del responsable del contracte.
La reincidència en la comissió de faltes greus.
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Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no
produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents, graduades
en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
- Faltes molt greus: multa de fins a un 10 % del preu del contracte.
- Faltes greus: multa de fins a un 5 % del preu del contracte.
- Faltes lleus: multa de fins a un 1 % del preu del contracte.

Les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista.
Condició Setena: Responsable del contracte
El responsable del contracte serà el cap de l’àrea gestora a que correspon l’orgànic de
l’aplicació pressupostària.
Condició Vuitena: Règim jurídic i jurisdicció competent
Al contracte menor li serà d’aplicació, en ordre de prioritat:
A) aquesta resolució
B) el plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament
C) la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
D) la normativa sectorial per raó de l’objecte del contracte.
E) la legislació general de Dret administratiu.
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En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista, per un termini de 10 dies
hàbils, perquè pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.

En cas de conflicte o controvèrsia en l’execució del contracte, la jurisdicció competent serà la
contenciosa administrativa en el partit judicial de Mataró.
Quart.- COMUNICAR aquesta resolució al proveïdor.
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Document signat electrònicament
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