Transparència
IDENTIFICACIÓ
Regidoria de
Hisenda i contractació

Àrea de Hisenda, Promoció
Desenvolupament Econòmic

i

INTRODUCCIÓ
La unitat de contractació s’encarrega de la contractació administrativa municipal
d’obres, serveis, subministraments, gestió de serveis públics, contractes privats i
serveis relacionats.
Des de la unitat, apostem per un model de gestió dinàmic i interactiu dels
procediments, això vol dir que les opinions dels usuaris, serveixen per orientar i
millorar els procediments de gestió.
En aquest sentit, es preveuen varies possibilitats de participació dels usuaris,
englobant tant mecanismes més rigorosos com d’altres informals.
En tot cas, la totalitat de comentaris, peticions, felicitacions, queixes i suggerencies
destinats a la millora dels serveis que presta la unitat es tenen en compte i
s’incorporen en tot allò que es possible al model de gestió.

QUINS SERVEIS OFERIM?









Activitats de gestió i assessorament a la corporació per la contractació de les
obres, serveis, subministraments i gestió dels serveis públics, que per
requeriments legals es troben sotmeses a la tramitació d’expedients
administratius, vetllant pel compliment dels principis d’eficàcia i eficiència en
la despesa, per aquest motiu la unitat es relaciona horitzontalment amb la
totalitat de l’organització
Dur a terme tots els tràmits necessaris per iniciar i completar els expedients
de contractació i adjudicar els contractes administratius.
Vetllar pel compliment de les condicions contractuals durant l’execució del
contracte.
Coordinació i Secretaria de les Meses de Contractació municipals i
publicació de les actes
Coordinació i Secretaria de les comissions tècniques de seguiment i control
dels contractes de gestió de serveis públics i dels contractes de serveis de
neteja i jardineria.
Informació i assessorament a les empreses interessades en relació als
expedients de contractació en curs.
Elaboració i subministrament de la informació necessària per complir amb
l’obligació de transparència de l’activitat pública en matèria de contractació
administrativa.
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Gestió de les pòlisses d’assegurances concertades amb diferents
asseguradores relatives a la responsabilitat civil i professional, accidents, i
danys en bens municipals i vehicles.
Garantir l’adequada continuïtat entre el procediment estricte de contractació
administrativa i el seguiment de certs contractes que per la transversalitat de
la seva gestió requereixen d’una
supervisió més qualificada. Dins
d’aquestes contractes s’inclouen els d’impressió, disseny i neteja de les
dependències municipals

CANALS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS
Tots els tràmits relacionats amb la unitat es poden realitzar a l’OAC de manera
presencial o a través de tramitació electrònica a la següent adreça
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A
1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=089
Es pot consultar la informació relativa a la unitat a la pàgina web de l’Ajuntament
www.lagarriga.cat
Alhora disposeu del perfil del contractant de l’Ajuntament de la Garriga, on trobareu
l’enllaç a la pàgina web municipal, en aquest espai, podeu trobar tota la informació
relativa als procediments de contractació en curs.

COMPROMISOS

En general i sens perjudici dels drets que els reconegui la legislació vigent, els
interessants en les procediments seguits per la unitat de contractació tenen els
següents drets:






Rebre informació dels procediments que els afectin de manera presencial,
telefònica i telemàtica. Aquest dret comporta el de conèixer en qualsevol
moment l’estat de la tramitació dels procediments en els que tinguin la
condició d’interessats, i d’obtenir les còpies dels documents que continguin,
sens perjudici de les limitacions establertes per la legislació.
A ser atesos de manera directa i personalitzada, podent identificar les
autoritats i el personal adscrit a l’àrea sota la responsabilitats dels quals es
tramitin els procediments.
A obtenir informació relativa als procediments seguits per la unitat de manera
eficaç i ràpida
A una informació real completa i veraç que inclou el dret a que li sigui
facilitada una orientació adequada sobre els requisits jurídics, administratius
o tècnics necessaris que les disposicions vigents imposin als projectes,
actuacions o sol·licituds adreçades a l’Ajuntament de la Garriga en l’àmbit
d’actuació de la unitat.
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A ser tractats amb respecte i deferència pels funcionaris i personal
administratius adscrit a l’àrea i a ser auxiliats en la redacció formal dels
documents administratius que es dirigeixin en el curs del procediment a la
unitat de contractació o ajuntament.
A que les queixes i suggerencies que es presentin davant de l’àrea es
traslladin, en el seu cas, per al seu estudi i resolució als superiors jeràrquics
de la mateixa, i a la contestació de les mateixes en els terminis establerts.
Dret a la privacitat i confidencialitat de la informació de caràcter personal
continguda en les bases de dades de la unitat així com a instar a la
rectificació de les dades inexactes o incomplertes.

FORMES DE COL·LABORACIÓ DELS USUARIS
Els usuaris podran exercir el dret a presentar suggerencies i queixes a través de
qualsevol dels següents mitjans:
1.- Mitjançant escrits o comunicacions dirigides per correu a la unitat de
contractació, plaça de l’església, 2 08530 la Garriga
2.Mitjançant
comunicacions
contractacio@ajlagarriga.cat

telemàtiques

adreçades

a

l’adreça

3.- Mitjançant instància presentada a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament de la Garriga

ON SOM?
Adreça: Plaça de l’Església, 2
Telèfon: 93 860 50 50
Correu-e genèric: contractacio@ajlagarriga.cat
Horari:
RESPONSABLES
Responsable polític: Vicens Guiu i Fabregas
Correu-e: vguiu@ajlagarriga.cat

Responsable tècnic/a: Carme Peirotén i Martín
Correu-e: cpeiroten@ajlagarriga.cat
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NORMATIVA APLICABLE

Amb caràcter general

Constitució Espanyola de 1978.

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de
caràcter personal.

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de las Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
En matèria de contractació administrativa

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat mitjançant el
Real Decreto Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre (B.O.E. de 16/11/2011) i
les seves modificacions.

En el que no s’oposi a la normativa citada o no hagi estat derogat,
Reglamento General de la Llei de Contractes de las Administracions
Públiques, aprovat por Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment
la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de Contractes del Sector Públic i el Real
Decret 300/2011, de 4 de març pel que es modifica el Real Decreto
817/2009, de 8 de maig.

Normes d’execució del pressupost municipal que es dicten anualment.
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