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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANUNCI 

 
 
 
De conformitat amb el que es disposa a l’article 151.4 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, es fa públic que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
4/2014, de data 3 de gener s’ha resolt adjudicar el següent contracte cofinançat 
en el marc del FEDER PO FEDER Catalunya 2007-2013: 
 
1. Entitat Adjudicadora 
 

a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar 
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria 
c) Núm. expedient: 9/2013  

 
2. Objecte del contracte 
 

a) Tipus de contracte: serveis 
b) Descripció de l’objecte: redacció del projecte museogràfic, del projecte 

d’obra així com de la direcció facultativa i de la coordinació de la seguretat 
i salut de les obres de recuperació de l’Odèon i el seu entorn com a recurs 
turístic,  

c) Incoació expedient: Decret de l’Alcaldia 1192/2013, de 23 d’octubre. 
 

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 
 

a) Tramitació: ordinària 
b) Procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia 
c) Empreses convidades: Robert Brufau i Associats, SA, Guitart Arquitectura i 

Ass., SLP i Bosch i Tarrús Arquitectes, SCP. 
 

4. Pressupost base de licitació 
 
30.748,14 €, exclòs el 21% d’IVA que puja 8.173,56 €. 
 
5. Adjudicació  
 

a) Data: 3 de gener de 2014 
b) Adjudicatari: Guitart Arquitectura i Ass., SLP 
c) Nacionalitat: espanyola 
d) Import de l’adjudicació: 24.137,29 €, exclòs el 21% d’IVA que puja 

5.068,83  €. 
 

6. Termini per a dur a terme la formalització 
 
La formalització del contracte es durà a  terme  dins  del  termini  de  15  dies  
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hàbils següents a la notificació a l’adjudicatària de la resolució per la qual se li 
adjudica el contracte. 
 

Atentament, 
 
 
 
Jesús Marín Hernández 
Alcalde  
 
Canet de Mar, 23 de gener de 2014 
 


