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1. ABAST I RESPONSABILITATS 
 
Queden subjectes a aquesta instrucció de treball totes les contractacions 
per el desenvolupament de les accions previstes. Els directors de 
departament que ho considerin oportú poden recórrer al recolzament de 
l’Àrea de Justificacions Econòmiques i Gestió Administrativa de Projectes per 
portar-les a terme.  
 
 
 
2. SISTEMA OPERATIU 
 
2.1 Concurs – Licitació.  
 
Fundació Privada Cecot Innovació és una entitat privada sense afany de 
lucre, tot i que no està obligada a seguir les directrius de la Llei 30/2007 de 
contractació pública (però és susceptible a rebre ajuts que provenen del 
Fons Social Europeu, en aquest cas el FEDER), apliquem els següents 
criteris per realitzar les contractacions: 
 
 
En base a la Llei 30/2007 – Contractacions: Concurs – Licitació  
 

Imports   Documentació - accions 
< 18.000€ Es cerca 

proveïdor, no 
es necessita 
avaluar 

Fins a 12.000€ no demanem res, es pot contractar 
directament.  
De 12.000€ - 18.000€ es demanen 3 ofertes. 

18.001 - 
60.000€ 

Mínim 3 
ofertes i 
publicitat 
(Negociat) 

Informar de l'oferta (via web).  
Avaluació de les ofertes rebudes. 
Selecció de la més avantatjosa (preu).  
Realització Acta. 
Informar al proveïdor de la seva selecció. 
Signar contracte. 

> 60.001€ Licitació Plec de condicions. 
Informar de l'oferta (via web) 
Recollida i avaluació de totes les ofertes rebudes 
en termini.  
Acta on es recull l’elecció. 
Informar a les entitats licitades del resultat de la 
mateixa (per correu postal i/o electrònic) 
Contracte amb l'empresa/entitat que realitzarà el 
servei licitat 

 
 
 
 
 
 



INSTRUCCIONS DE TREBALL Ref. IT7.5/48 

 

CECOT 

 

CONTRACTACIÓ 
CONCURS – LICITACIÓ 

FEDER 2007-2013 
 

Rev. 1 
Data: 10/01/2009 
Pàg.: 2/2 

 
 
2.2 Arxiu 
 
La documentació/informació recopilada en cadascuna de les modalitats 
(concurs/licitació) s’arxivarà a l’expedient corresponent. 
 
 
3. REFERÈNCIES 
 
PR7.4.1 Avaluació de proveïdors 
PR7.4.2 Emissió de comandes 
PR7.4.20 Justificació de projectes subvencionats i subvencions 
IT7.5/40 Desenvolupar projectes cofinançats 
Llei 30/2007, de 30d’octubre, Contractes del sector públic 
  
 
 
 
 
 
 
 


	En base a la Llei 30/2007 – Contractacions: Concu

