
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓ DEL SERVEI 

La Unitat de Contractació i Compres és el servei 
responsable de tramitar els procediments per 
seleccionar l’oferta amb millor relació 
qualitat/preu  per a satisfer les necessitats de 
l’Ajuntament, ajustant-se als principis de llibertat 
d’accés a les licitacions, publicitat i transparència 
dels procediments i no-discriminació i igualtat de 
tracte entre els licitadors; i d’assegurar, en 
connexió amb l’objectiu d’estabilitat pressupostà-
ria i control de la despesa, i el principi d’integritat, 
una utilització eficient dels fons destinats a la 
realització d’obres, l’adquisició de béns i la 
contractació de serveis mitjançant l’exigència de la 
definició prèvia de les necessitats que s’han de 
satisfer i la salvaguarda de la lliure competència. 

QUÈ FEM? 

Des de la Unitat de Contractació assistim a la resta 
d’àrees i serveis de l’Ajuntament en la definició de 
les necessitats que no poden ser satisfetes amb els 
mitjans propis municipals, i que requereixen la 
contractació d’una empresa especialitzada en 
l’objecte del contracte. 

Per altra banda, tramitem tots els expedients de 
contractació de l’Ajuntament amb independència 
de la quantia del contracte (tant contractes menors  
com contractes sotmesos a publicitat i 
concurrència) fins a la seva formalització. 

A més, en fase d’execució dels contractes, 
tramitem els seus expedients de pròrroga, 
modificació i interpretació. 

Gestionem els contractes de subministrament de 
material d’oficina, serveis postals, assegurances, 
vehicles i vestuari de l’Ajuntament. 

QUÈ OFERIM? 

Oferim assessorament tècnic i jurídic en 

matèria de contractació pública a les diverses 
àrees i serveis de l’Ajuntament i als diversos 
òrgans municipals. 

Oferim una plataforma electrònica de 
presentació de pliques que facilita la 
participació de les PIME a les licitacions de 
l’Ajuntament, ja que és d’ús gratuït i disposa 
d’un servei tècnic d’assistència als licitadors. 

          A QUI ENS ADRECEM? 

Des del vessant intern ens adrecem als tècnics 
municipals encarregats de definir les 
necessitats de contractació de l’Ajuntament. 

També gestionem les necessitats internes de 
material d’oficina, de vehicles, de vestuari, 
d’assegurances o de serveis postals de les 
diverses àrees o serveis municipals. 

Des del vessant extern, ens adrecem als 
professionals liberals, PIME i grans empreses que 
ofereixen la realització d’obres, el 
subministrament de béns o la prestació de serveis. 

      EL NOSTRE COMPROMÍS 

El nostre compromís es promoure la contractació     
pública estratègica com a instrument per 
incentivar polítiques públiques en matèria 
d’innovació tecnològica, mediambiental i social. 
També és el nostre compromís promoure la 
participació de les PIME en els procediments de 
contractació promoguts per l’Ajuntament 

Des de la Unitat de Contractació i compres 
aspirem a ser un servei de referència per a les 
administracions locals en bones pràctiques 
contractuals, en la qualitat del contingut dels 
documents que integren l’expedient de 
contractació, en la integritat i transparència dels 
procediments de contractació, en l’ús de mitjans 
electrònics i en la planificació de les necessitats 
de l’Ajuntament.
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AJUDEU-NOS A MILLORAR 
 

Per tal de millorar el servei i garantir l’acompliment 
dels nostres compromisos us demanem que: 
 
Comuniqueu-nos qualsevol incidència o anomalia que 
detecteu en el nostre servei. 
 
Formuleu les queixes i suggeriments de millora que 
estimeu convenients a través dels sistemes establerts. 

 
 
 

 

 
 

 
 

INDICADORS DEL SERVEI 
 

 2018 

Nombre de contractes menors 347 

Nombre de procediments negociats amb 
publicitat 

4 

Nombre de procediments oberts 38 
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DADES DE CONTACTE 
 
  UNITAT DE CONTRACTACIÓ I COMPRES 

Carrer Sant Antoni, 21-25 1r pis 
08330 Premià de Mar 
Tel. 93 741 74 00 
 
contractacio@premiademar.cat 
 
Horari de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 h 

 


