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De conformitat amb el que es disposa a l’article 154 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 pública la formalització del contracte de servei
redacció, implantació i actualització dels plans d’autoprotecció preceptius per als 
edificis i activitats organitzades per l’Ajuntament de Canet de Mar i 
homologació i implantació del DUPROCIM:
 
1. Entitat Adjudicadora 
 

a) Organisme: Ajuntame
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Núm. expedient: 16/2016

 
2. Objecte del contracte 
 

a) Tipus de contracte: serveis
b) Descripció de l’objecte: servei de redacció, implantació i actualització dels 

plans d’autoprotecció municipals
Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)

c) Incoació expedient: Decret de l’Alcaldia 423/2016, de 2 de maig.
d) Divisió en lots:  

• Lot 1: Plans d’Autoprotecció
• Lot 2: Document Únic de Protecció Civil Mun

 
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
 

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia
c) Empreses convidades: Enric Gibert Fiblà, Peradejordi proyectos

SL i Enginyeria Marsal i Porta, SL. 
 
4. Pressupost base de licitació
 
Lot 1: El pressupost base de licitació es fixa en la modalitat de preus unitaris, en 
base als següents preus: 
 

Tipologia de Pla 
PAU tipus A 
PAU tipus B 
PAU tipus C 
PAU tipus D 
PAU tipus E 

 
Lot 2: 4.958,68 euros, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 1.041,32 euros.
 
5. Adjudicació  
 
Lot 1: 
 

a) Data: 29 de juliol de 
b) Adjudicatari: Enric Gibert Fiblà
c) Nacionalitat: espanyola
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ANUNCI 

De conformitat amb el que es disposa a l’article 154 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 pública la formalització del contracte de servei
redacció, implantació i actualització dels plans d’autoprotecció preceptius per als 
edificis i activitats organitzades per l’Ajuntament de Canet de Mar i 
homologació i implantació del DUPROCIM: 

Organisme: Ajuntament de Canet de Mar 
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria 
Núm. expedient: 16/2016 

Tipus de contracte: serveis 
Descripció de l’objecte: servei de redacció, implantació i actualització dels 
plans d’autoprotecció municipals i l’elaboració, homologació i implantació del 
Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) 
Incoació expedient: Decret de l’Alcaldia 423/2016, de 2 de maig.

Lot 1: Plans d’Autoprotecció 
Lot 2: Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 

Tramitació: ordinària 
Procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia 
Empreses convidades: Enric Gibert Fiblà, Peradejordi proyectos
SL i Enginyeria Marsal i Porta, SL.  

4. Pressupost base de licitació 

El pressupost base de licitació es fixa en la modalitat de preus unitaris, en 
 

Actualització Pla existent Redacció nou Pla
600 € 1.000 
450 € 800 
400 € 800 
450 € 800 
300 € 

4.958,68 euros, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 1.041,32 euros.

Data: 29 de juliol de 2016 
Adjudicatari: Enric Gibert Fiblà 
Nacionalitat: espanyola 

Ref: S/as 

Fax 93 794 12 31 

De conformitat amb el que es disposa a l’article 154 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 pública la formalització del contracte de serveis per  a la 
redacció, implantació i actualització dels plans d’autoprotecció preceptius per als 
edificis i activitats organitzades per l’Ajuntament de Canet de Mar i l’elaboració, 

Descripció de l’objecte: servei de redacció, implantació i actualització dels 
i l’elaboració, homologació i implantació del 

Incoació expedient: Decret de l’Alcaldia 423/2016, de 2 de maig. 

icipal (DUPROCIM) 

Empreses convidades: Enric Gibert Fiblà, Peradejordi proyectos e informes, 

El pressupost base de licitació es fixa en la modalitat de preus unitaris, en 

Redacció nou Pla 
1.000 € 
800 € 
800 € 
800 € 
--- 

4.958,68 euros, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 1.041,32 euros. 
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d) Import de l’adjudicació: 
 
Tipologia del Pla 

PAU tipus A 
PAU tipus B 
PAU tipus C 
PAU tipus D 
PAU tipus E 

 
Lot 2: 
 

a) Data: 29 de juliol de 2016
b) Adjudicatari: Enric Gibert Fiblà
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import de l’adjudicació: 4.200,00 

882,00 €. 
 
6. Formalització 
 

a) Data:24 d’agost de 2016
b) Adjudicatari: Enrique Gibert Fiblà
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import de la formalització: 

 
Lot 1: 
 

 
Tipologia del Pla 

PAU tipus A 
PAU tipus B 
PAU tipus C 
PAU tipus D 
PAU tipus E 

 
Lot 2: 
 

Import de l’adjudicació: 4.200,00 
882,00 €. 

 
Atentament, 
 
 
 
 
 
Blanca Arbell Brugarola 
Alcaldessa 
 
Canet de Mar, 24 d’agost de 
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Import de l’adjudicació:  

Actualització Pla 
existent 

Redacció nou Pla

500,00 € 900,00 € 
400,00 € 700,00 € 
350,00 € 700,00 € 
400,00 € 700,00 € 
250,00 €    --- 

Data: 29 de juliol de 2016 
Adjudicatari: Enric Gibert Fiblà 
Nacionalitat: espanyola 
Import de l’adjudicació: 4.200,00 €,IVA exclòs, el qual pujarà un import de 

d’agost de 2016 
Enrique Gibert Fiblà 

Nacionalitat: espanyola 
Import de la formalització:  

Actualització Pla 
existent 

Redacció nou Pla

500,00 € 900,00 € 
400,00 € 700,00 € 
350,00 € 700,00 € 
400,00 € 700,00 € 
250,00 €    --- 

mport de l’adjudicació: 4.200,00 €,IVA exclòs, el qual pujarà un import de 

24 d’agost de 2016 

Ref: S/as 

Fax 93 794 12 31 

Redacció nou Pla 

òs, el qual pujarà un import de 

Redacció nou Pla 

òs, el qual pujarà un import de 


