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REPTE INICIAL
En Xavier, que és propietari 
d’una empresa de construcció, 
ha rebut la notificació d’una 
resolució de la Conselleria 
d’Indústria de la seva comunitat 
autònoma per la qual li és 
concedida la subvenció que havia 
demanat. En aquesta resolució 
se li indica que ha d’aportar una 
documentació, però no té clar on 
l’ha de presentar.
A més, vol optar a un contracte 
d’obres per a la construcció 
d’unes instal·lacions esportives 
que s’adjudicarà per 
procediment obert i que ha 
publicat el seu Ajuntament.

Quines funcions es duen a 
terme als serveis d’atenció 
ciutadana? En quin suport ha 
de presentar la documentació 
que li demanen? On ha de 
presentar-la? Quins drets 
té en la seva relació amb 
l’administració? Quin tipus 
d’informació administrativa 
li han de facilitar? Quins 
requisits ha de complir per a 
participar en el procediment 
obert per a l’adjudicació d’un 
contracte del sector públic?
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   Documents administratius i suports 
documentals

L’activitat administrativa s’ha de reflectir en documents que serveixen per a 
oferir seguretat jurídica a la ciutadania i per a deixar constància de la volun-
tat de l’administració, doncs és la manera com s’expressa.

S’entén per documents públics administratius tots aquells que són vàlida-
ment emesos pels òrgans de les administracions públiques.

Els documents administratius compleixen dues funcions importants:

– Serveixen per a deixar constància dels actes de l’administració.
– Serveixen com a mitjà de comunicació dels actes de l’administració tant a 

nivell intern com extern.

Suports documentals

Les administracions públiques emetran els documents administratius per es-
crit, a través de mitjans electrònics, a no ser que la seva naturalesa demandi 
una altra manera més adequada d’expressió i constància.

1.1. Classificació dels documents administratius 

Els documents administratius més utilitzats en la tramitació de qualsevol 
procediment administratiu es divideixen en les categories següents: docu-
ments de decisió, de transmissió, de constància i de judici.

Els documents de decisió expressen la declaració de voluntat de l’òrgan ad-
ministratiu.

Declaració que recull les decisions adoptades 
pels òrgans competents durant la tramitació d’un 
procediment.

Decisió que posa fi a un procediment.

Acord

Resolució

Els documents de transmissió serveixen per a comunicar fets determinats 
o actes, ja sigui a les persones físiques o jurídiques o a d’altres òrgans 
administratius.

Comunicació d’una resolució o acord a l’interessat en un 
procediment administratiu.

Inserció d’un acte administratiu en un diari oficial, tauler 
d’anuncis o mitjà de comunicació amb la finalitat de 
comunicar-ho als ciutadans.

Utilitzat per a transmetre informacions entre òrgans de 
l’administració:
-  Ofici: quan la comunicació es produeix entre òrgans 

o unitats pertanyents a diferents administracions o 
entitats.

-  Nota interior: quan la comunicació es produeix entre 
unitats o llocs jeràrquicament dependents d’un mateix 
òrgan superior.

Notificació

Comunicació

Publicació

1.

Documents en el procediment 
administratiu

Al llarg de la tramitació de 
qualsevol procediment 
administratiu s’han d’emetre 
diferents tipus de documents. 
Segons la fase en la qual ens 
trobem, els documents es 
classifiquen en: documents 
d’iniciació, per exemple l’acord 
d’inici del procediment; do-
cuments d’instrucció, com la 
citació per a la compareixença; 
i documents de tancament, 
com és el cas d’una resolució.
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Resolució
El Sr. Alexandre González Pérez és propietari d’un establiment comercial i sol·licita a l’Ajuntament una llicència d’ober-
tura. L’Ajuntament inicia el procediment d’autorització i finalment emet la següent resolució.

Exemples 1

Resolució de sol·licitud de llicencia municipal d’obertura d’establiment comercial 

Expedient n.º: 24 
Assumpte: sol·licitud de llicencia municipal d’apertura 
d’establiment comercial 
Interessat: Sr. Alexandre González Pérez 
Procediment: autorització 
Data de iniciació: 9 de desembre de 20XX 

Examinat el procediment iniciador per sol·licitud de l’interessat, en referència a la llicencia d’obertura 
d’establiment comercial, s’han apreciat els fets que figuren a continuació: 

Primer: que el Sr. Alexandre González Pérez és propietari de l’establiment comercial situat al C/ 
Major, n.º 27, de Girona. 

Segon: que els tècnics d’aquest Ajuntament han visitat les esmentades instal·lacions i han realitzat 
les comprovacions oportunes, emetent el corresponent informe tècnic. 

La valoració jurídica dels fets exposats és la següent: 

Primer: que l’informe tècnic és desfavorable sobre la concessió de la llicencia d’obertura. 

Segon: que les instal·lacions no compleixen tots els requisits exigits per l’article 14 de les 
ordenances municipals amb relació a les sortides d’emergència i la manca de sistemes de ventilació 
conformes a la normativa vigent. 

Aquest Regidor de Serveis a la Comunitat, d’acord amb el que s’ha esmentat anteriorment, en 
exercici de les competències que li atribueix el Reglament Orgànic de l’Ajuntament, 

Resol 

Primer: no estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència no concedir la llicencia d’obertura 
del local situat al C/ Major, n.º 27, a nom del Sr. Alexandre González Pérez. 

Aquesta resolució no esgota la via administrativa. Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs 
d’alçada davant el Regidor de Serveis a la Comunitat, en el termini d’un mes. 

Mitjançant aquest document es notifica al Sr. Alexandre González Pérez la present resolució, 
segons l’exigit a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de 
les administracions públiques (BOE n.º 236, de 2 d’octubre de 2015). 

Girona, 20 de desembre de 20XX. 

El director del Servei de llicències i autoritzacions. 

Daniel Ruiz Sánchez. 

Els documents de constància constitueixen una declaració de coneixement 
d’un òrgan administratiu amb l’objectiu d’acreditar actes o fets.

Serveix per acreditar fets, judicis, circumstàncies o 
acords.

Deixa constància d’actes o situacions de caràcter 
personal, amb l’objectiu que provoquin efectes en 
l’àmbit públic o privat.

Acredita l’existència i la validesa d’un acte presumpte 
quan l’administració no ha dictat resolució a un 
procediment en el termini establert legalment.

Acta

Certificat d’actes 
presumptes

Certificat

Els documents de judici consisteixen en l’emissió d’una valoració o judici 
d’un òrgan administratiu especialitzat sobre les qüestions objecte d’un 
procediment.

La seva finalitat és proporcionar, als òrgans que han de 
resoldre, les dades, valoracions i opinions necessàries 
per tal que puguin adoptar la decisió corresponent.

Informes
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   Presentació de documents 
a l’administració

Les persones físiques podran escollir en tot moment si es comuniquen amb 
les administracions públiques per a l’exercici dels seus drets i obligacions 
a través dels mitjans electrònics o no; per contra, les persones jurídiques 
estan obligades a relacionar-se amb les administracions públiques a través de 
mitjans electrònics.

Els documents emprats per la ciutadania per a comunicar-se amb l’admi-
nistració poden ser elaborats pels mateixos interessats o a través de models 
normalitzats facilitats per l’administració.

Document que conté una o diverses peticions d’un ciutadà dirigides a promoure l’actuació 
d’un òrgan administratiu per a satisfer una o diverses pretensions basades en un dret o 
interès legítim.

Document pel qual qualsevol ciutadà posa en coneixement d’un òrgan administratiu l’existència 
d’un fet que pogués obligar a l’inici d’un procediment administratiu.

Sol·licitud

Denúncia

Document amb el qual l’interessat en un procediment administratiu aporta als òrgans 
responsables dades i valoracions per a la seva consideració.

Actuacions dels particulars en les quals se sol·licita a l’administració la revisió o revocació d’una 
resolució administrativa o d’un acte de tràmit.

Al·legacions

Recursos 
administratius

2.

Presentació d’una denúncia
Un veí de Lleida decideix denunciar al seu Ajuntament que un vehicle que té identificat aparca repetidament en 
un gual que és propietat de la comunitat de veïns on viu. A la denúncia hi adjunta una fotocòpia que acredita 
estar al corrent del pagament del gual i fotografies del vehicle estacionat en dates diferents.

Exemples 2

Sr. Ildefons Griñuelas Penya, amb DNI n.º 12345678-W, amb domicili al carrer Llarg 25, 
2º L de Lleida, i telèfon 9738661406, com a president de la Comunitat de Veïns Carrer 
Llarg 25,  

 

DENUNCIA 

 

Primer: 

 

Que de manera repetida s’estaciona el vehicle amb matrícula 8585-XVY a la porta d’accés 
al garatge d’aquesta comunitat tot i ser visible la placa anual de GUAL. 

 

Segon: 

 

Que la situació ve repetint-se malgrat les continues peticions de no estacionament 
realitzades al propietari del vehicle, amb les consegüents molèsties per a tots els veïns de 
l’edifici. 

Aquesta denuncia s’acompanya dels següents DOCUMENTS: 

1. Fotocopia que acredita estar al corrent de pagament del gual. 
2. Fotografies del vehicle estacionat en diferents dates. 

A efectes de notificació, l’interessat assenyala com mitjà preferent el correu ordinari i com 
a lloc de notificació el domicili actual del denunciant. 

 

Lleida, vuit de maig de 20xx 

 

 

 

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA 

 

 

 

Dades del denunciant

Fets de la denúncia

Data i signatura
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Resolució
Un amic teu ha patit una caiguda al carrer a causa d’un enfonsament a la vorera que no estava senyalitzat. Com 
a resultat de l’accident s’ha trencat un peu. 
És la primera vegada que es troba en aquesta situació i no sap com ha d’actuar; s’ha informat i li han dit que pot 
sol·licitar a l’Ajuntament una indemnització pels danys que ha patit, ja que és el màxim responsable del mante-
niment de la via pública. Per a fonamentar la sol·licitud, també vol presentar diverses fotografies que ha fet, on 
es comprova el mal estat de la vorera. A més, després de l’accident, va ser atès per la policia local, que va emetre 
l’atestat corresponent, i va ser traslladat a l’hospital per a ser tractat de la fractura. La sol·licitud d’indemnització 
que presentaria el teu amic a l’Ajuntament seria la següent:

Exemples 3

Sr. Artur Torres Herrero, major d’edat, amb DNI núm. 111111111Y, amb domicili al C/ Ferro, 24, i 
adreça de correu electrònic atrs895@mail.com, designada com a mitjà preferent per notificacions, 

EXPOSA 

Que a causa d’un enfonsament de la vorera que no estava degudament senyalitzat, va ensopegar, 
fracturant-se el peu esquerre, i va haver de ser auxiliat per diferents persones que es trobaven prop 
del l’indret en qüestió, que van avisar a la policia local i a una ambulància, a causa de la impossibilitat 
de caminar.   

Primer 

Que el dia 11 d’octubre de 20XX, a les 10:30 del matí, transitava a peu pel C/ Perera, a l’alçada del 
número 8. 

Segon 

Que a causa d’un enfonsament de la vorera no senyalitzat es va entrebancar, fracturant-se el 
peu esquerre. 

Com a conseqüència d’aquest fet, 

SOL·LICITA 

Que sigui indemnitzat per l’Ajuntament com a responsable del manteniment i bon estat de conservació 
de les voreres de la via pública del municipi. 

DOCUMENTS 

Com a prova del que s’exposa, s’adjunten els següents documents: 

1. Comunicat mèdic acreditatiu de les lesions produïdes.

2. Fotografies de l’estat de la vorera.

3. Atestat de la policia local, en el qual s’inclouen les declaracions dels testimonis del succés.

 Tarragona, 20 d’octubre de 20XX 

Artur Torres Herrero 
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2.1. Drets de la ciutadania davant l’administració

Les lleis estableixen una sèrie de drets dels ciutadans que estan garantits per 
diferents procediments administratius:

a) A comunicar-se amb les administracions públiques a través d’un punt 
d’accés general electrònic de l’administració. 

b) A ser assistits en l’ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb les 
administracions públiques. 

c) A utilitzar les llengües oficials en el territori de la seva comunitat autò-
noma.

d) A l’accés a la informació pública, arxius i registres. 
e) A ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i servidors 

públics.
f) A exigir les responsabilitats de les administracions públiques i autoritats 

quan així correspongui legalment. 
g) A l’obtenció i ús dels mitjans d’identificació i signatura electrònica.
h) A la protecció de dades de caràcter personal.
i) Qualsevol altre que els reconegui la Constitució i les lleis.

2.2. Deures de la ciutadania davant l’administració

Els ciutadans han de complir els deures següents en les seves relacions amb 
l’administració:

– Col·laboració amb l’administració: les persones col·laboraran amb l’ad-
ministració en els termes previstos per la llei i facilitaran a l’administració 
els informes, inspeccions i altres actes d’investigació que siguin requerits 
per a l’exercici de les seves competències.

– Compareixença a les oficines públiques: la compareixença de les perso-
nes a les oficines públiques, ja sigui presencialment o per mitjans electrò-
nics, només serà obligatòria quan així estigui previst en una norma amb 
rang de llei. En la citació de compareixença hi haurà de constar expressa-
ment el lloc, data, hora, els mitjans disponibles i l’objecte de la comparei-
xença, així com els efectes produïts de no ser atesa.

Deure de col·laboració amb l’administració
Quan rebem una denúncia de trànsit i no s’ha pogut identificar el conductor del vehicle (per exemple, infracci-
ons detectades per radar), en la mateixa notificació l’administració ens indica que tenim l’obligació d’identificar 
el conductor responsable i ens adverteix de les conseqüències en cas de no fer-ho:

L’article 9 bis.1) de la Llei de Seguretat Viària estableix que el titular 
d’un vehicle amb el qual s’hagi comès una infracció té el deure legal 
d’identificar amb veracitat el conductor responsable de la citada in-
fracció. L’incompliment del deure d’identificar és una infracció molt 
greu, amb la sanció prevista a l’article 67.2.a) de la citada Llei.

En cas que el ciutadà sigui citat per a comparèixer davant l’adminis-
tració i necessiti acreditar documentalment la seva compareixença 
(per exemple, per a justificar una falta d’assistència a la feina o a la 
classe), les administracions públiques, a sol·licitud de l’interessat, li 
entregaran la certificació, fent constar aquesta compareixença.

Exemples 4
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    Arxius i registres públics
Els continguts o documents, en qualsevol que sigui el seu format o suport, 
elaborats o adquirits per l’administració en l’exercici de les seves funcions 
són informació pública.

Cada administració disposarà d’un registre electrònic general, en el qual 
guardarà cada document que s’hi presenti o que es rebi en qualsevol òrgan 
administratiu o entitat vinculada o que depengui d’ella.

Els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les administracions 
públiques podran presentar-se:

a) Al registre electrònic de l’administració o organisme al qual es dirigeixin.
b) A les oficines de Correus.
c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a 

l’estranger.
d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.
e) En qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

Els documents portats presencialment davant les administracions públiques 
hauran de ser digitalitzats en el registre on hagin estat presentats.

Igualment, tots els ciutadans tenen dret a accedir a la informació pública, 
arxius i registres en els termes i amb les condicions establertes legalment.

El dret d’accés podrà ser limitat quan suposi un perjudici en determinades 
matèries sensibles com la seguretat nacional o la protecció del medi ambient.

Si la informació inclou dades personals, l’accés només es podrà autoritzar 
amb el consentiment exprés de la persona afectada.

Alguns arxius i registres, degut a la informació que contenen, es regeixen per 
les seves normes específiques; per exemple, el Registre Civil o els que conte-
nen dades sanitàries personals dels pacients.

Punt d’accés general 

És un portal web de l’Administració General de l’Estat que ofereix informa-
ció d’interès sobre places públiques, ajudes, subvencions, beques i altres nor-
matives d’interès de les administracions públiques i de la Unió Europea, i 
dona accés als llocs web oficials de l’Administració General de l’Estat, comu-
nitats autònomes i entitats locals.

3.

A les oficines de Correus s’hi 
pot presentar la documentació 
dirigida a les administracions 
públiques.

1
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   Informació, atenció i participació 
de la ciutadania

Tres dels drets més importants dels ciutadans en les seves relacions amb l’ad-
ministració són els d’informació, atenció i participació administrativa.

4.1. Informació administrativa

La informació administrativa és el canal a través del qual la ciutadania pot 
accedir al coneixement dels seus drets i obligacions, i a l’ús dels béns i serveis 
públics.

Hi ha dos tipus d’informació administrativa:

És aquella que els ciutadans tenen necessitat de 
conèixer en les seves relacions amb les administracions 
públiques, en el seu conjunt, o amb algun dels seus 
àmbits d’actuació. La informació general es facilitarà 
obligatòriament als ciutadans sense que s’hagi 
d’acreditar cap tipus de legitimació.

És la referida a l’estat o contingut dels procediments 
en tramitació i a la identificació de les autoritats i 
personal al servei de l’administració que tenen la 
responsabilitat de tramitar aquests procediments. 
Aquesta informació només podrà ser facilitada a les 
persones que tinguin la condició d’interessats en cada 
procediment.

Informació 
general

Informació 
particular

Quan resulti convenient una major difusió, la 
informació general haurà d’oferir-se als grups socials 
o institucions que estiguin interessats en el seu 
coneixement. S’utilitzaran els mitjans de difusió que 
en cada circumstància resultin adequats, potenciant 
aquells que permetin la informació a distància, ja siguin 
publicacions, sistemes telefònics o qualsevol altra forma 
de comunicació que permetin els avenços tecnològics, 
com Internet i l’administració electrònica.

Informació 
col·lectiva 

4.

Portal de transparència 

L’Administració General de 
l’Estat, les administracions de 
les comunitats autònomes i les 
entitats que integren l’admi-
nistració local desenvoluparan 
un portal de transparència que 
facilitarà l’accés de la ciutada-
nia a tota la informació relativa 
al seu àmbit d’actuació.

Informació administrativa
L’Anna es vol informar sobre la ubicació i l’horari d’obertura 
de la biblioteca pública de la localitat on viu. 
A més, vol conèixer en quin estat es troba la tramitació d’un 
permís d’obres que va sol·licitar per a rehabilitar casa seva. 
En el primer cas es tractaria d’informació general, ja que 
hi tenen a veure la finalitat, el funcionament i la localització 
d’organismes i unitats administratives, o la referent a la tra-
mitació de procediments, serveis públics i prestacions. Per 
exemple, la que proporciona qualsevol organisme públic, 
amb caràcter obert, a través de la seva pàgina web. En el se-
gon cas, es tractaria d’informació particular, que és la referi-
da a l’estat d’un procediment concret. En aquest cas, infor-
mació relativa al permís d’obres que l’Anna ha sol·licitat i que 
només se li pot proporcionar a ella en tant que interessada.

5Exemples 
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4.2. Atenció a la ciutadania

Per a poder dur a terme les funcions anteriors, l’Administració General de 
l’Estat disposa d’oficines d’informació i atenció a la ciutadania en la seu 
de cada ministeri, als organismes públics que ofereixen informació especia-
litzada i a les delegacions del Govern. A cada comunitat autònoma i en molts 
municipis hi ha aquestes oficines d’informació i atenció a la ciutadania. Les 
funcions dels serveis d’atenció a la ciutadania són les següents:

Es facilita a la ciutadania l’ajuda necessària quan arriba a 
les oficines administratives, indicant els llocs on s’ha de 
dirigir per a poder ser atesa adequadament.

Ciutadania i treballadors públics poden presentar 
suggeriments o iniciatives per a la millora del servei 
públic.

Recepció i acollida

Recepció 
d’iniciatives 
o suggeriments

L’administració ha de donar resposta a les queixes i 
reclamacions que la ciutadania presenti com a mostra 
de la seva disconformitat pel funcionament dels serveis 
públics.

Oferir aclariments, ajudes i informació sobre els 
procediments i tràmits que la ciutadania ha de 
realitzar.

Recepció 
de queixes 
i reclamacions

Orientació 
i informació

L’administració assistirà la ciutadania en l’exercici del 
dret de petició, prestant l’ajuda necessària per a poder 
exercir-lo.

Inclou la recepció de la documentació i el tràmit i 
resolució de les qüestions.

Assistència 
ciutadana

Gestió

4.3. Participació administrativa

Els ciutadans poden participar en la millora dels serveis públics mitjançant 
la presentació de queixes, reclamacions i suggeriments:

Si tens suggeriments a fer a un ministeri o a un òrgan de l’Administració General de l’Estat, o bé vols presentar alguna quei-
xa, ho has de fer de la manera següent:
Entra a la pàgina de queixes i suggeriments del portal del ministeri o organisme, on podràs descarregar el formulari per a 
la seva presentació en una oficina o telemàticament.
Per a la presentació telemàtica et demanaran la identificació amb el DNI electrònic o amb un certificat electrònic vàlid. En algu-
nes ocasions és possible la presentació telemàtica sense necessitat de certificat, mitjançant la introducció de les teves dades.

Tramitació de queixes i suggeriments a l’Administració General de l’Estat

És una facultat que pot ser exercida per qualsevol ciutadà, independentment de la seva condició 
d’interessat, amb la qual mostri la seva disconformitat davant de qualsevol demora o desatenció 
per part de l’administració en alguna de les seves actuacions.

Queixa

És una sol·licitud en la qual es posa en coneixement de l’administració qualsevol tipus d’actuació 
irregular que s’observi en el funcionament de les dependències administratives. Es tramitarà 
amb el mateix procediment que les queixes.

Reclamació

És una proposta que té per objectiu la millora dels serveis públics. Les diferents administracions 
han d’habilitar mitjans com ara bústies o direccions de correu electrònic per tal de facilitar 
l’enviament a la ciutadania.

Suggeriment

Portal d’administració 
electrònica

Es tracta d’una xarxa d’infor-
mació i atenció a la ciutadania 
que abasta els tres nivells de 
l’administració pública i engloba 
el portal Web Punt d’Accés 
General (administracion.gob.es), 
el telèfon 060, xarxes socials, 
aplicacions mòbils i les oficines 
d’atenció presencial.
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   Contractes del sector públic

L’administració necessita contractar amb empreses o particulars la realitza-
ció d’obres o la prestació de serveis que per si mateixa no pot fer. Aquests 
contractes s’anomenen contractes del sector públic i tenen unes caracte-
rístiques especials per tal de garantir que qualsevol persona física o jurí-
dica que compleixi amb els requisits establerts pugui ser contractada per 
l’administració.

En aquests contractes hi ha dues parts: una d’elles serà l’administració, repre-
sentada per l’òrgan de contractació, i l’altra serà el contractista privat.

Els elements dels contractes administratius són l’objecte o prestació a què 
s’obliga el contractista i el preu que l’administració ha de pagar per aquesta 
prestació.

5.1. Tipus de contractes administratius

Podem resumir els contractes del sector públic en la taula següent:

Tenen per objecte la realització d’una obra aïllada o 
conjuntament amb la realització d’un projecte.

Consisteixen en la realització d’una obra de construcció, 
reparació o manteniment i la seva posterior explotació 
per part del contractista.

Contractes d’obres

Contractes 
de concessió 
d’obres

S’encomana a una o diverses persones físiques o 
jurídiques la prestació d’un servei públic i la seva 
explotació posterior.

Tenen per objecte la compra, l’arrendament financer 
o l’arrendament amb o sense opció de compra de 
productes mobles.

Contractes 
de concessió 
de serveis

Contractes 
de 
subministrament

Suposen el desenvolupament d’una activitat distinta a 
una obra o un subministrament.

Contractes 
de serveis

5.

Licitació

Sistema pel qual s’adjudica 
la realització d’una obra o 
d’un servei, generalment de 
caràcter públic, a la persona 
o empresa que ofereixi les 
millors condicions.

Contractes menors

Es consideren contractes me-
nors els contractes amb un va-
lor estimat inferior als 40 000 € 
quan es tracti de contractes 
d’obres, o inferiors als 15 000 € 
quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis.

Exemples de contractes administratius
–  Contracte d’obres: la Conselleria de Cultura d’una comunitat autònoma ha tret a licitació la construcció d’una 

biblioteca pública en un municipi que no en tenia, i ha estat adjudicada a una empresa de construcció amb 
experiència en el sector.

–  Contracte de concessió d’obres: l’Ajuntament d’una localitat ha dut a terme l’adjudicació d’un contracte per 
a la construcció, el manteniment i la posterior explotació d’unes piscines municipals durant els propers dos 
anys amb una empresa que ja gestiona diverses piscines en d’altres municipis propers.

–  Contracte de concessió de serveis: per a la prestació del servei de neteja urbana i recollida de residus i la 
posterior explotació s’ha adjudicat un contracte administratiu a una empresa contractista que va presentar la 
millor proposta qualitat-preu segons els criteris establerts.

–  Contracte de subministrament: la Conselleria d’Educació d’una comunitat autònoma ha adjudicat a una 
empresa fabricant i instal·ladora d’equips informàtics la compra de dotacions informàtiques per als centres 
educatius durant un període de 3 anys amb l’objectiu d’actualitzar les dotacions existents.

–  Contracte de serveis: la Conselleria de Sanitat ha licitat el contracte de neteja de totes les seves instal·lacions 
i ha estat adjudicat a una empresa que s’encarregarà d’aquest servei tant als hospitals i centres de salut com 
en les dependències administratives de la conselleria.

Exemples 6
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5.2. Procés de contractació

Quan l’administració necessita contractar alguna obra o servei ha de seguir 
un procediment establert legalment:

Aprovació de l’expedient de contractació per part de l’administració.1

Aprovació dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.2

Anunci de licitació per tal que tots els interessats s’hi puguin presentar.3

Adjudicació del contracte a la proposta amb millor relació qualitat-preu a partir 
dels criteris establerts.

4

Formalització del contracte.5

Execució del contracte.6

5.3. Procediments d’adjudicació

Segons l’objecte del contracte, hi ha diferents tipus de procediments:

Qualsevol empresa interessada pot presentar una proposició.

Qualsevol empresa interessada pot presentar una sol·licitud de participació, però 
només la podran presentar aquelles empreses que, atenent a la seva solvència, siguin 
seleccionades per l’òrgan de contractació.

Procediment obert

Procediment restringit

L’adjudicació del contracte recaurà en l’empresa justificadament escollida per l’òrgan de 
contractació després de negociar les condicions amb una o diverses candidatures.

L’òrgan de contractació dialogarà amb els candidats seleccionats per a desenvolupar una o 
diverses solucions, que serviran de base per tal que les candidatures presentin una oferta.

Procediments amb 
negociació

Diàleg competitiu

Té per finalitat el desenvolupament de productes, serveis o obres innovadores i la compra 
posterior d’aquestes per part de l’administració, segons el que s’acordi.

Associació per a la 
innovació

Perfil del contractant

És l’apartat de la pàgina web de 
totes les administracions públi-
ques on es publica la informa-
ció relativa a la contractació 
administrativa, com els anuncis 
de licitació, les adjudicacions 
provisionals i definitives i els 
plecs de clàusules i prescripci-
ons tècniques.

Documentació dels contractes administratius

L’Ajuntament de Pamplona publica l’anunci de la licitació per a la contractació dels subministraments de senya-
lització turística amb l’objectiu d’unificar la senyalització turística informativa de la ciutat amb criteris d’accessi-
bilitat i d’inclusió. Les dades bàsiques de la convocatòria són les següents:
−  Convocant: Ajuntament de Pamplona.
−  Òrgan de contractació: Regidoria de comerç i turisme.
−  Tipus de contracte: subministraments.
−  Procediment: obert.
−  Criteri d’adjudicació: millor relació qualitat-preu.
−  Preu de licitació IVA exclòs: 25 368 €.
−  Termini presentació de sol·licituds de participació o ofertes: del 25/08/2019 a les 00:01 al 08/10/2019 a les 23:59.
−  Lloc de presentació: Plataforma de licitació pública de Navarra.
−  Lloc d’execució del contracte: Pamplona.
L’empresa on treballes està interessada en participar d’aquest procediment d’adjudicació del contracte administratiu 
de subministraments, i t’encarrega que tramitis i presentis tota la documentació necessària per a poder participar-hi.

Quins documents has de preparar per a presentar l’oferta de l’empresa? Com ha de redactar-se la documenta-
ció? Quins requisits ha de complir l’oferta?

1Casos pràctics
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ResolResol

ResumeixResumeix
Copia i completa l’esquema següent al teu quadern:

Documents 
administratius 
i suports 
documentals
1.  Quines dues funcions impor-

tants compleixen els docu-
ments administratius?

2.  Tant els oficis com les notes 
interiors formen part dels 
documents de comunicació, 
però quina diferència hi ha 
entre ells?

3.  De quina manera 
l’administració pública ha 
d’emetre els documents 
administratius?

General

GESTIÓ DE 
DOCUMENTACIÓ 

DAVANT 
L’ADMINISTRACIÓ 

PÚBLICA

Classificació 
dels documents 
administratius

Arxius 
i registres 

públics

Documents de decisió

Documents de constància

Contractes 
del sector 

públic Procediments d’adjudicació

Tipus: 

Presentació 
de documents a 
l’administració

Informació, 
atenció 

i participació 
de la 

ciutadania

Sol·licitud

Al·legacions

Participació

Informació

Reclamació

5.  Fes una relació dels docu-
ments que el ciutadà pot 
presentar a l’administració.

6.  En què consisteix el deure de 
col·laboració dels ciutadans 
amb l’administració?

Presentació 
de documents 
a l’administració
4.  La ciutadania pot elaborar 

personalment els documents 
que ha de presentar a l’admi-
nistració?

Més activitats a la 
teva versió digital
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PracticaPracticai
1.  Es pot considerar com un acte de transmissió la 

publicació al Boletín Oficial del Estado (BOE) dels 
resultats d’un procés de selecció de personal 
convocat per l’administració? Per què?

2.  Una empresa ha de presentar una documentació 
a l’administració. Ho pot fer personalment? I si es 
tracta d’una persona física?

3.  Si en un procediment administratiu has d’aportar 
a l’òrgan administratiu dades o valoracions per 
a la seva consideració, quins documents hauràs 
d’omplir?

4.  Selecciona aquells drets dels ciutadans, en la 
seva relació amb l’administració, que estiguin 
relacionats amb la tramitació electrònica dels 
documents.

5.  Si reps una citació de l’Ajuntament perquè vagis 
a presentar una documentació, estàs obligat a 
anar-hi? Quines dades ha de contenir la citació?

6.  Si et trobes de viatge fora d’Espanya i necessites 
presentar una documentació a l’administració, 
pots fer-ho d’alguna manera?

7.  Un amic et demana que t’informis a la Conselleria 
d’Educació sobre el procediment administratiu en 
el qual està participant per optar a la concessió 
d’una beca d’estudis. L’administració ha de 
facilitar-te aquesta informació?

 8.  Vas a l’oficina d’informació i atenció a la ciutadania 
per a presentar una documentació. A més, vols 
informar-te de les subvencions que s’ofereixen 
per als emprenedors i presentar un suggeriment 
per a la millora del servei d’Internet. En grups 
de dos alumnes, identifiqueu en aquest cas les 
funcions dels serveis d’atenció a la ciutadania.

 9.  L’administració contracta amb una empresa la 
construcció d’una carretera. Identifica en aquest 
cas les parts del contracte administratiu i els 
seus elements.

10.  En grups de dos alumnes, cerqueu a Internet 
algun contracte administratiu que estigui 
publicat en el perfil del contractant de qualsevol 
administració pública i comenteu-lo a classe.

11.  Fes un esquema amb el procediment que ha de 
seguir l’administració pública per tal d’adjudicar 
un contracte administratiu.

 9.  Per què la informació general 
s’ha d’oferir obligatòriament a 
tots els ciutadans?

10.  Quina informació pots 
trobar al punt d’accés 
general electrònic de 
l’administració?

11.  De quina manera els 
ciutadans poden participar 
en la millora dels serveis 
públics?

7.  On s’ha de registrar 
qualsevol document que 
sigui presentat o que es 
rebi en qualsevol òrgan 
administratiu o en una 
entitat vinculada o que 
depengui d’ell?

8.  Hi ha algun arxiu o registre 
que es regeixi per normes 
específiques degut a la 
informació que conté?

Arxius i registres 
públics

12.  La compra, per part de la 
Conselleria d’Educació d’una 
comunitat autònoma, dels 
equips informàtics per a 
un institut, quin tipus de 
contracte administratiu seria?

13.  Què és el perfil del 
contractant? 

14.  En què es diferencia el 
procediment restringit 
del procediment amb 
negociació?

Contractes del sector 
públic

Informació, atenció 
i participació 
dels ciutadans
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Posa’t a provaPosa’t a prova
5. Són funcions dels serveis d’atenció a la 

ciutadania:
a. L’orientació i la informació.
b. La recepció d’iniciatives o suggeriments.
c. La gestió de la documentació.
d. Totes les respostes són correctes.

6. Els documents que els interessats dirigeixin 
als òrgans de les administracions públiques 
podran presentar-se:
a.	A	les	oficines	d’assistència	en	matèria	de	

registres.
b.	A	les	oficines	de	correus.
c. Al registre electrònic de l’administració o orga-

nisme al qual es dirigeixin.
d. Totes les respostes són correctes.

7. El procediment d’adjudicació d’un contracte 
administratiu on qualsevol empresa 
interessada pot presentar-hi una proposta 
s’anomena:
a. Procediment restringit.
b. Procediment obert.
c. Diàleg competitiu.
d. Associació per a la innovació.

8. Es consideren contractes menors:
a.	Els	d’obra	de	valor	estimat	inferior	a	40 000	€.
b. Els de serveis de valor estimat inferior a 
15 000	€.

c. Els de subministraments de valor estimat 
inferior	a	15 000	€.

d. Totes les respostes són correctes.

1. El document utilitzat durant un procediment 
administratiu per a transmetre informacions 
entre òrgans o unitats que pertanyen 
a diferents administracions o entitats 
s’anomena:
a. Nota interior.
b.	Ofici.
c. Acta.
d. Acord.

2. El document pel qual l’interessat en un 
procediment aporta als òrgans responsables 
dades o valoracions per a la seva consideració 
s’anomena:
a. Sol·licitud.
b. Al·legació.
c. Denúncia.
d. Informe.

3. Es considera un deure dels ciutadans davant 
l’administració:
a. La protecció de dades de caràcter personal.
b.	La	compareixença	a	les	oficines	públiques.
c. L’accés a la informació pública, arxius i registres.
d.	Ser	tractat	amb	respecte	i	deferència.

4. El contracte administratiu que té per objecte la 
compra, l’arrendament financer i l’arrendament 
amb o sense opció de compra de productes o 
béns mobles s’anomena:
a. Contracte de subministraments.
b. Contracte d’obres.
c. Contracte de concessió de serveis.
d. Contracte de concessió d’obres.

Anota al teu quadern la resposta correcta.

Completa el repteCompleta el repte
Al principi de la unitat et preguntàvem sobre la documentació que en Xavier ha de presentar a 
l’administració i en quin suport. Després d’estudiar la unitat sabràs contestar tots els seus dubtes; 
per fer-ho, hauràs de tenir en compte el lloc on haurà de presentar la documentació que li sol·liciten, 
quins drets té en les seves relacions amb l’administració, en què consisteix el contracte d’obres 
i quins requisits ha de complir per a poder participar en el procediment obert per a l’adjudicació 
d’un contracte del sector públic.


