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1. Objecte:  

 
Aquest procediment té com a objectiu definir la sistemàtica de les compres centralitzades que 
permeti l’elecció del tipus de contracte més convenient d’acord amb les necessitats que calgui 
satisfer i que s’ajustin a les normes i als principis que regulen la contractació de sector públic. 

2.- Abast 

 
2.1.- Productes de gestió centralitzada: 
 
S’inclouen en l’abast d’aquest procediment la relació de tot el material i serveis homologats 
que per les seves característiques són d'ús comú i general per a totes les  unitats/seccions 
municipals i que són gestionats de manera centralitzada per la la Unitat Intermèdia de 
Contractació i Compres (UICC). Aquesta gestió centralitzada  facilita:  
 

 La homogeneïtzació dels productes i serveis per al conjunt de l’organització. 

 La simplificació del procediments a través de la utilització d’instruments de 
racionalització de la contractació. 

 La reducció de número de contractes menors (eficiència administrativa). 

 La regularització de la contractació a través de les licitacions públiques. 

 La unificació de contractes menors  de característiques similars. 

 L’estalvi  econòmic. 
 
La gestió de la compra s’estableix pels tipus de productes i determinats serveis  dels quals la 
UICC tingui atribuïda la competència i la Secció/Unitat Intermèdia (UI) de responsables del 
producte que  són els següents: 
 

 
PRODUCTES DE GESTIÓ CENTRALITZADA PER LA UI DE CC 
 

UNITATS/SECCIONS 
RESPONSABLES DE 
PRODUCTE 

 
MATERIAL OFICINA 

 

 Material fungible d’oficina 

 Manteniment i reparació d’equips  
d’oficina 

 Paper impressió 

UI Contractació i 
Compres 

 
VEHICLES I MAQUINÀRIES 

 

 Gestió administrativa de 
l’expedient d’adquisició i rènting 
dels vehicles municipals 

 Neteja 

 Reparació i manteniment 

 Facturació servei  ITEUVE 

UI Contractació i 
Compres 
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 Recanvis vehicles  

 Combustible vehicles + targetes  

 
MATERIAL INVENTARIABLE 

 

 Electrodomèstics 

 Béns no fungibles que el seu 
import superi el mínim de 200€ 
(IVA inclòs) per unitat, i/o quan 
l’Àrea proponent no disposi de 
aplicació pressupostària 
inventariable. 

Secció/ UI 
sol·licitant 

 
MATERIAL FERRETERIA 
 

 

 Ferreteria. 

 Lampisteria 

 Il·luminació i material elèctric 

 Pintura 

 Claus i comandaments  edificis 

UI Contractació i 
Compres 

 
REVISTES I SUBSCRIPCIONS 

 

 Revistes i subscripcions 
gestionades per l’Àrea de 
Secretaria  

Secretaria General 

 
MAQUINES EXPENEDORES 
ALIMENTS I BEGUDES 

 

 Contracte màquines expenedores 
de begudes i aliments. 

UI Contractació i 
Compres 

 
AIGUA ENVASADA 
NATURAL PER AL PERSONAL 
MUNICIPAL 

 

 Contractació fonts d’aigua per a 
ús del personal municipal. 

UI Contractació i 
Compres 

 
 
2.2.- Material Inventariable: 
 
Són béns mobles inventariables els materials que reuneixin les característiques següents:  
 

 Material no fungible, és a dir, és un material que no s’esgota o es consumeix amb el 
seu ús. 

 Que el seu termini de vida útil sigui superior a un any. 

 Que el seu preu d’adquisició sigui superior a 200 euros, IVA inclòs, per unitat. 

 Les compres de material inventariable s’han d’adquirir per aplicacions inventariables. 
 
No obstant això, es considera inventariable i s’haurà d’incloure en l’inventari, 
independentment del seu import, els béns següents: 

 
- Frigorífics, rentadores, assecadores i TV. Amb relació a la compra d’electrodomèstics, 

les sol·licituds realitzades per les diferents unitats/seccions, caldrà que sigui avaluades, 
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abans de l’adquisició per la unitat competent amb relació a la prevenció de la 
Lipoatròfia que limita l’ús d’aparells elèctrics en les oficines.  
 

- Vehicles (automòbils, motocicletes, bicicletes, embarcacions). Amb relació a 
l’adquisició de vehicles municipals (automòbils, motocicletes, bicicletes i 
embarcacions) la planificació de la renovació de la flota de vehicles, la gestió del seu ús 
i destinació,  la prevenció i seguretat vial dels vehicles, la realització de polítiques 
ambientals i les bones pràctiques de foment dels vehicles de mobilitat sostenible, així 
com, la sol·licitud d’ajuts i/o subvencions d’altres institucions per l’adquisició de 
vehicles no correspon a la gestió de la Unitat de CC. La funció de la Unitat de CC és 
informar i tramitar la gestió administrativa del tipus de contractació que sigui més 
adient per satisfer les necessitats que sol·licitin les diferents Unitats/Seccions  sobre 
l’adquisició de vehicles nous. 

 
2.3.- Productes específics de gestió no centralitzada: 
 
Les compres que no estan incloses en aquest procediment són els productes especialitzats i el 
material tècnic destinats a activitats internes i projectes propis  de cada Secció/ UI  de 
l’Ajuntament,  com per exemple: material esportiu, de cultura, d’educació, de Forestals, de 
Brigada,  de Policia local, de Via pública, mobiliari, etc.   
 
Per la qual cosa, cada  Seccions/UI de l’Ajuntament és responsable de la gestió de les compres 
dels productes específics i tècnics que no tenen caràcter comú ni general i resten fora de la 
competència de la UICC. 
 

3. Definicions i abreviatures: 

 
- CONTRACTE MENOR:   

 
És un procediment que l'Ajuntament pot utilitzar per contractar un servei o un 
subministrament que no supera uns determinats límits econòmics (valor estimat del contracte 
inferior a 15.000€ en els contractes de serveis i subministraments o inferior a 40.000€ en 
contractes d’obres, sense IVA). En aquests supòsits es simplifica la tramitació de l’expedient de 
contractació, ja que únicament és necessari l’informe justificatiu de la necessitat, l’aprovació 
de la despesa i la factura corresponent. Aquests contractes no poden tenir una durada 
superior a l’any ni s’admeten pròrrogues. 
 

- PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ DELS CONTRATES:  

Procediments ordinaris:  

- Obert. El procediment obert es defineix com aquell en el qual qualsevol empresa 
interessada que reuneixi les condicions exigides pot presentar una proposició en 
resposta a una convocatòria de licitació. No s’admet la possibilitat de negociar les 
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condicions del contracte, atès que ja han quedat definides als plecs que regeixen la 
contractació determinada. 

- Obert simplificat. El procediment obert simplificat pot ser utilitzat en contractes 
d’obres, subministraments i serveis si es compleixen uns determinats requisits; tant en 
els llindars del valor estimat del contracte i com en els criteris d’adjudicació previstos 
al plec. Aquest procediment té la vocació d’agilitzar el procés atès que el seu disseny 
permet que el contracte estigui adjudicat en un termini més breu  que en el 
procediment obert. 

- Obert simplificat abreujat. El procediment obert simplificat abreujat permet una 
reducció superior dels terminis i, per tant, pretén adjudicar el contracte amb la 
màxima agilitat possible. Es contempla, com en el cas del simplificat, en contractes 
d’obres, subministraments i serveis quan aquests compleixin certs requisits. En 
queden expressament exclosos els contractes que tinguin per objecte les prestacions 
de caràcter intel·lectual. 

- Restringit. En el procediment restringit només poden participar els candidats que, a 
sol·licitud seva, hagin estat prèviament seleccionats per l’administració en funció de la 
seva solvència i prèvia sol·licitud. Es prohibeix tota negociació de les condicions del 
contracte amb els sol·licitants o candidats. Aquest procediment resulta especialment 
adequat quan l’objecte del contracte es tracta de serveis intel·lectuals d’especial 
complexitat, com és el cas d’alguns serveis de consultoria, d’arquitectura o 
d’enginyeria. 

 

Procediments no ordinaris: 

- Licitació amb negociació. En el procediment negociat l’òrgan de contractació consulta 
a un o diversos candidats, negocia les condicions del contracte i, justificadament, escull 
la millor oferta per dur-lo a terme. Aquest procediment resulta adequat en la 
contractació d’obres, serveis o subministraments que incloguin elements d’adaptació, 
disseny, innovació o altres característiques que facin inadequada l’adjudicació del 
contracte sense prèvia negociació.  

Únicament es pot utilitzar aquest procediment en els supòsits que enumera la Llei de 
contractes i es publicarà un anunci de licitació llevat en circumstàncies excepcionals 
permeses per la Llei. 

- Diàleg competitiu. El diàleg competitiu comporta l’adjudicació d’un contracte d’obres, 
serveis o subministraments després d’un diàleg amb les empreses seleccionades per 
desenvolupar una o diverses solucions susceptibles de cobrir les necessitats de l’òrgan 
de contractació, que hauran de servir de base a l’hora de presentar les ofertes. A 
través d’aquest procediment de licitació no es pretén rebre una resposta concreta a 
una prescripcions prefixades, sinó que cada empresa presenta una oferta basada en la 
seva pròpia solució per tal de satisfer les necessitats definides. El diàleg competitiu 
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resulta especialment adequat en projectes complexos en els que és inviable definir de 
manera òptima les prescripcions tècniques. 

- Associació per a la innovació. L’associació per a la innovació és un procediment que té 
com a finalitat el desenvolupament de productes, serveis o obres innovadores i la 
compra ulterior dels subministraments, serveis o obres resultants, sempre que 
corresponguin als nivells de rendiment i als costos màxims acordats entre l’òrgan de 
contractació i els participants. 

Sistemes per a la racionalització de la contractació: 
 

- Acords marc: Es tracta d’un acord entre un o diversos poders adjudicadors i un o varis 
operadors econòmics, amb la finalitat d’establir les condicions que han de regir els 
contractes que s’adjudiquin durant un període determinat, en particular, les relatives 
als preus i, en el seu cas, a les quantitats previstes. En els acords marc l’entitat que 
lidera el procediment selecciona una o vàries empreses, i després les entitats 
adherides en derivin els contractes que s’hauran de formalitzar amb aquestes 
empreses, bé convocant les empreses contractistes de l’acord marc a una nova 
licitació, bé sense necessitat d’aquesta, si a l’acord marc ja es determina de forma 
prèvia tots els termes per a l’adjudicació dels contractes. Aquest sistema permet 
simplificar la gestió dels contractes i facilitar l’adhesió d’organismes o entitats, així 
com de comunitats autònomes i entitats locals. 

- Sistemes dinàmics d’adquisició: Són procediments de contractació que s’articulen 
exclusivament per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, dirigits a la 
contractació d’obres, serveis i subministraments d’ús corrent.  Són sistemes per a la 
racionalització de la contractació de les administracions públiques que tenen unes 
regles pròpies i especifiques quant a la preparació, l'adjudicació, els efectes i l'extinció 
d’aquests contractes. 

- CENTRALS DE COMPRA: Una central de compres es tracta d’un poder adjudicador que 
centralitza la contractació d’obres, serveis i subministraments de diversos poders 
adjudicadors de forma permanent, amb la finalitat de racionalitzar i ordenar 
l’adjudicació dels contractes públics d’aquests. Els àmbits de productes i serveis que 
s’acostumen a contractar a través de les centrals de compra són aquells d’utilització 
comuna i recurrent per part de les administracions públiques: electricitat, paper, 
vehicles, etc.  

 
- UI: Unitat Intermèdia. 

 
- UICC: Unitat Intermèdia Contractació i Compres. 

 
- RESPONSABLES DE PRODUCTE: Responsables de Productes de gestió centralitzada per 

la UI de CC. 
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- JGL: Junta de Govern Local. 
 

4. Responsabilitats 

 
Les responsabilitats en aquest procediment són les que tot seguit s’indiquen: 
 

a) Responsabilitats de la UICC: 
 

1. Aplicació, seguiment, manteniment i actualització del procediment de 
compres. 

2. Aplicació dels criteris a seguir, de conformitat amb l’establert per 
l’Ajuntament, per l’Àrea de Secretaria i pels Serveis Econòmics: austeritat, 
qualitat i homologació, normalització i economia, eficiència, racionalitat i 
sostenibilitat i transparència. 

3. Coordinació amb els diferents responsables de producte. 
4. Formular, si escau, la gestió  de l’autorització o disposició de la despesa (AD) o 

(A) de conformitat amb la base 13a de les d’execució del pressupost. 
5. Sol·licitar els pressupostos i ofertes necessàries, si no ho aporta l’Àrea 

sol·licitant. 
6. Tramitar i gestionar les comandes. 
7. Tramitar i gestionar els contractes de subministrament i serveis  competents 

de la Unitat. 
8. Tramitar i gestionar els acords marcs per a les compres centralitzades. 
9. Tramitar i gestionar els contractes de subministrament i serveis competents de 

la Unitat de Compres. 
10. Tramitar i gestionar les factures de forma electrònica i control i arxiu dels 

albarans. 
11. Controlar  el pressupost de les aplicacions relatives a les compres generades. 
12. Atendre i gestionar les  consultes internes i externes. 
13. Realitzar el manteniment i gestió de les bases de dades relatives a compres. 
14. Seguiment dels diferents processos iniciats i de les disconformitats. 

 
b) Responsabilitats  de les UI sol·licitants de productes centralitzats: 
 

1. Programar adequadament i planificar amb suficient antelació les actuacions 
que s’han de portar a terme, definint les necessitats a cobrir, per a poder fer 
una elecció del tipus de contracte i procediment adequat que s’ajusti a les 
normes i principis que regulen la contractació.  

2. Evitar les sol·licituds de productes o béns de manera separada mitjançant 
expedient independents amb prestacions que, d’acord amb la seva naturalesa, 
s’haurien d’integrar en un únic objecte o que, considerades conjuntament, 
formin una unitat funcional. 

3. Programar la necessitat de contractar una prestació determinada amb 
característiques essencials  idèntiques que no varien i  que  s’hagin de portar a 
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terme necessàriament any rere any i que responguin a una necessitat 
continuada en el temps. 

4. Fer previsió compres anuals per conèixer les necessitats de compra amb prou 
antelació. 

5. Antelació i previsió de les sol·licituds per evitar les compres urgents i 
imprevistes (es consideraran compres urgents aquelles que provinguin de 
situacions imprevisibles, la resta peticions es consideraran habituals i 
ordinàries). 

6. Acumulació compres evitant les esporàdiques i aïllades per evitar sol·licituds 
de comandes de materials o productes per imports inferiors a 200 euros, IVA 
inclòs, a través del procediment d’un contracte menor ja que s’haurien 
d’utilitzar amb caràcter excepcional. 

7. Aportar  els pressupostos i ofertes necessàries. 
8. Facilitar l’ús compartit dels productes i material comú. 
9. Atenir-se al calendari pressupostari anual subscrit per Comptabilitat i evitar 

compres a partir segona quinzena desembre. 
10. Treballar transversalment amb altres àrees/UI per a la compra de productes i 

materials d’ús comú. 
 

c) Responsabilitats dels Responsables de Producte: 
 

1. Respectar el Procediment de Compres Centralitzades i els seus criteris i, per 
tant, subjectar-se a aquest en el funcionament de la Unitat/secció. 

2. Acumular les compres. 
3. Comprovar que hagi disponibilitat pressupostària suficient per  a l’adquisició 

del  bé sol·licitat. 
4. Verificar si l’empresa recomanada o sol·licitada estigui donada d’alta com a 

Tercer en els termes establerts per la Unitat de Comptabilitat a través de 
l’enllaç en la pàgina web de l’Ajuntament següent: 
http://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1603 

5. Cursar la sol·licitud de compra a la UI de CC, a través de la bústia de comandes 
(comandes@castelldefels.org) detallant objecte del contracte, unitats, models, 
CPV, duració del contracte, gestió CAE i adjuntant pressupost corresponent. En 
aquesta sol·licitud s’ha de fer constar la/les persona/es responsables que 
signarà/an la proposta d’adjudicació. 

6. Vetllar per la idoneïtat de les Compres i formular-ne la sol·licitud amb una 
descripció acurada i explícita dels productes a adquirir, la seva funció i destí. 

7. Descripció detallada i explícita del producte, el destí físic i funcional. 
8. Assegurar-se que el producte o bé adquirit compleix amb els requisits de 

compra especificats en la petició, que reuneixen els requisits de compra 
especificats. Així com del bon ús i cura dels productes rebuts. 

9. De que les pèrdues, deterioraments i sostraccions d’aquells productes que per 
la seva naturalesa no son periples siguin comunicades i justificades a la UICC. 

10. Rebre els materials o designar una persona a l’efecte. 

http://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1603
mailto:comandes@castelldefels.org
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11. Manifestar les disconformitats o queixes i avaluar directament amb el 
proveïdor  que ha subministrament  els productes.  

12. Comprovar i facilitar, de forma immediata, a la UICC els albarans i tiquets de 
lliurament i fer-los arribar a la Unitat de Compres. 

13. Signar les factures electrònicament amb la màxima celeritat per complir amb 
el terminis previstos per la llei de morositat. 

14. Facilitar l’estalvi econòmic. 
15. Adquirir productes i serveis més sostenibles. 
16. Acumular i concentrar les compres de productes o materials similars en un 

únic pressupost la quantia del qual ha de ser igual o superior a 200 euros, IVA 
inclòs, en cas de sol·licitar la compra a través del procediment de contracte 
menor dels productes centralitzats. 

 

5. Desenvolupament del procés: 

 
5.1.- Pla Estratègic de Contractació de l’Ajuntament de Castelldefels 
 
El passat 18 de febrer de 2020 la Junta de Govern Local va adoptar els següents acords dins del 
marc del Pla Estratègic de Contractació de l’Ajuntament de Castelldefels: 
 

1. Aprovació del Calendari de Contractació 2020-2022 i del règim transitori  
2. Adscripció de recursos per a l’execució del Pla Estratègic de Contractació 
3. Aprovació del pla de formació específica vinculada a la contractació 
4. Aprovació de la instrucció conjunta de la secretaria i la intervenció municipal respecte 

la contractació menor 
 
Aquest Pla es va configurar per tal d’assolir els següent objectius: 
 
- Regularitzar íntegrament la contractació municipal. 

- Fomentar la lliure concurrència de les empreses licitadores. 

- Reduir la contractació menor. 

- Establir les bases per una millora constant dels processos vinculats a aquest àmbit material. 

- Impulsar la digitalització dels expedients. 

- Inclusió d’aspectes ambientals, socials i innovadors vinculats a l’objecte del contracte. 

 
L’aprovació del Pla Estratègic de Contractació així com la instrucció conjunta de la secretaria i 
la intervenció municipal respecte la contractació menor ha provocat que el circuit dels 
contractes menors hagi sofert canvis significatius. 
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5.2.- Circuit de compres: 
 
El circuit de compres és el procés administratiu d’execució de l’acte de formalitzar un 
subministrament o servei amb la tramitació dels documents, autoritzacions internes 
necessàries i que finalitza amb l’ordenament del  pagament corresponent. 
 
Tramitació sol·licitud comanda:  
 
EL procés s’inicia a partir de la proposta de compra que ens formalitza el/la responsable o el/la 
tècnic/a d’una unitat/secció a través del correu electrònic general per a rebre les sol·licituds: 
comandes@castelldefels.org 
 
En aquest correu cal incloure la següent informació: 
 

- Les dades de la sol·licitud (data, secció/unitat  sol·licitant  i  la persona responsable 
de la comanda). 

- Descripció del producte i detall de la comanda (color, model, número d’unitats, 
motivació de la necessitat, lloc de lliurament material, horari recepció i persona 
referència per a rebre el producte). 

- Indicar CPV, duració del contracte o termini d’entrega i la gestió CAE, si escau. 
- Indicar aplicació pressupostària. 
- Fer constar la/les persona/es responsables que signarà/an la proposta 

d’adjudicació. 
- Proveïdors i pressupost (cal detallar si s’adjunten pressupostos, nom de les 

empreses a qui se’ls ha sol·licitat pressupost, nom de l’empresa que proposa com 
a adjudicatària) en el cas que la compra no superi els 5.000 euros (IVA exclòs). 

 
La UICC verificarà que la petició correspon a una compra centralitzada i el material o producte 
no està inclòs dins d’un contracte administratiu ja licitat. 
 
D’altra banda es comprova que l’empresa està donada d’alta com a “Tercer”. Si està donada 
d’alta s’obre expedient electrònic d’inici. En cas que no estigui donada d’alta, cal notificar a 
l’empresa  l’enllaç  d’alta de Tercers  de tramitació electrònica ubicat a la pàgina web municipal 
de Castelldefels, que és el següent:.   
http://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1603 
 

mailto:comandes@castelldefels.org
http://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1603
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La UICC inicia la tramitació administrativa a través de l’expedient electrònic Epac i s’inclou en 
l’expedient la documentació relativa a la sol·licitud de comanda i, si és procedent, el 
pressupost o pressupostos que s’hagin adjuntat a la sol·licitud. 
 

 
 
En el cas que la compra superi els 5.000 euros (IVA exclòs), abans de continuar amb la 
tramitació de l'expedient electrònic, des de la UICC s'ha de publicar aquesta contractació en el 
Perfil del contractant. Per la qual cosa, es fa un encàrrec d’informe previ contractes menors 
amb publicitat al responsable o el/la tècnic/a de la unitat/secció sol·licitant.  
 
Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, des de la UICC es crea el contracte al RCC, 
s’inclouen el/els proveïdors que han presentat oferta, es realitza un encàrrec de proposta 
d’adjudicació al tècnic responsable i posteriorment, es tramita l’aprovació de la despesa.   
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Simultàniament, es sol·licita al proposat com a adjudicatari la declaració responsable conforme 
és responsable de compliment de les condicions legals necessàries per contractar amb 
l’administració, degudament subscrita pel tercer (amb certificat digital). 
 
S'haurà d'adjuntar poders notarials per acreditar la representació si no acredita la signatura 
digital de l’empresa a la declaració responsable. 
 
 

 
 
 
El procés electrònic de tramitació de l’expedient finalitza amb el trasllat de la notificació al 
contractista de la resolució on s’aprova la proposta d’ adjudicació del contracte menor 
corresponent.  
 
La UICC notifica l’adjudicació del contracte menor, per Enotum, a l’empresa adjudicatària del 
contracte i simultàniament s’envia per correu electrònic acompanyant còpia de l’oferta i als 
responsables de les sol·licituds dels productes de gestió centralitzada per tal que aquesta 
comenci a executar el contracte. 
 
Si la contractació va ser publicada en el Perfil del contractant  per ser superior a 5.000 euros, 
s'haurà de publicar també l'adjudicació. 
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Control de la despesa 
 
A través de l’Excel intern de la UICC es detalla la compra efectuada per fer el control de la 
despesa  de les compres realitzades dins de l’exercici econòmic que correspongui. 
 

 
 
 
Recepció del producte i comprovació del producte adquirit.  
 
La responsabilitat de la recepció i comprovació dels producte comprat recau en cadascun/cuna 
dels/ de les responsables designats/des de les compres dels diferents productes, es segella 
l’albarà de lliurament.  
 
Quan el producte arriba la unitat corresponent, la persona que el rep comprova les 
característiques i que la quantitat  correspongui  amb l’especificat en l’albarà de lliurament i la 
comanda efectuada.  
 
Si tota és correcte, es signa l’albarà i a continuació el  lliura l’albarà original a la UICC via e-mail 
o en mà. 
 
 
Recepció,  gestió i conformitat de les factures. 
 
Les factures es gestionen a través de l’aplicació comptable GEMA. Des de la UICC es faran les 
comprovacions (albarà, no conformitats, errors factura, si n’hi ha). 
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Si no hi ha conformitat es gestiona la incidència amb el proveïdor i es paralitza, notificant, a la 
UI de Comptabilitat, la tramitació de la factura fins que es solucioni la disconformitat.  
 
Si la factura és correcte, a través de GEMA, s’envia al circuit de signatura al/la responsable del 
producte per a la seva validació a través de la signatura. 
 

 
Publicitat  dels contractes menors  
 
La relació de contractes menors es farà pública al perfil del contractant i al portal de 
transparència amb caràcter trimestral.  

6. Registres derivats 

 
- Microsoft Access  Registre de factures fonts d’aigua 
- Microsoft Access Registre de despeses generades pels vehicles municipals 
- Aplicació corporativa:  GEMA (registre  econòmic i financer) 
- Aplicació corporativa: Epac (gestió d’expedients electrònics de compra menor) 
- Registre públic de contractes 

7. Annexes 

Llista de distribució del present document 

 
Aquest procediment restarà en suport informàtic ubicat a Intranet del servidor de 
l'Ajuntament i/o al programa de gestió documental de qualitat de l’Ajuntament, per a la seva 
consulta per part de tot el personal. 
 
El/la Responsable de Qualitat i/o el propi sistema informàtic notificarà mitjançant missatge de 
correu electrònic els canvis i noves versions que es puguin realitzar a tot el personal del 
departament implicat.  


