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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 de 
informàtic extern: 

1. Entitat Adjudicadora 
 

a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Núm. expedient: 67/2015

 
2. Objecte del contracte 
 

a) Tipus de contracte: 
b) Descripció de l’objecte: 

d’obres d’aquests projectes i elaboració de plànols per a l’aprovació 
provisional del POUM de Canet de Mar

c) Incoació expedient: Decret de l’Alcaldia 
 

3. Tramitació, procediment i forma d
 

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia
c) Empreses convidades:

Anna Soteras March
 

4. Pressupost base de licitació
 
30.750,00 €, exclòs l’IVA el qual puja un import 
 
5. Adjudicació  
 

a) Data: 9 de febrer de 2016
b) Adjudicatària: Milena Ibáñez Vaqués
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import de l’adjudicació: 

6.457,50 €. 
 
6. Formalització 
 

a) Data: 17 de febrer de 2016
b) Contractista: Milena Ibáñez Vaqués
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import de la formalització: 
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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 de 

 

Organisme: Ajuntament de Canet de Mar 
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria 

67/2015 

Tipus de contracte: serveis 
Descripció de l’objecte: servei de redacció de diversos projectes, direcció 
d’obres d’aquests projectes i elaboració de plànols per a l’aprovació 
provisional del POUM de Canet de Mar. 
Incoació expedient: Decret de l’Alcaldia 1225/2015, de 1 de desembre

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 

Tramitació: ordinària 
Procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia 
Empreses convidades: Milena Ibáñez Vaqués, Mireia Valls (ZIZELKAURBS), 
Anna Soteras March 

4. Pressupost base de licitació 

òs l’IVA el qual puja un import de 6.457,50 €. 

9 de febrer de 2016 
Milena Ibáñez Vaqués 

Nacionalitat: espanyola 
Import de l’adjudicació: 30.750,00 €, exclòs l’IVA el qual puja un import de,

febrer de 2016 
Milena Ibáñez Vaqués 

Nacionalitat: espanyola 
Import de la formalització:  
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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 de suport 

redacció de diversos projectes, direcció 
d’obres d’aquests projectes i elaboració de plànols per a l’aprovació 

de 1 de desembre. 

Milena Ibáñez Vaqués, Mireia Valls (ZIZELKAURBS), 

òs l’IVA el qual puja un import de, 
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Import net euros: 
IVA 21%:6.457,50
Import total euros: 

 
 
Atentament, 
 
 
 
Blanca Arbell Brugarola 
Alcaldessa 
 
Canet de Mar, 18 de febrer de 2016
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Import net euros: 30.750,00 € 
6.457,50 € 

Import total euros: 37.207,50 € 

febrer de 2016 
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