
 
ANUNCI 
 
S’anuncia la licitació de les obres “Projecte de Centre de Formació Baix Montseny - Sax 
Sala”, de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars aprovades per la 
Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2009 i el projecte tècnic. 
 
1. Entitat adjudicatària: 
a) Organisme: Ajuntament de Sant Celoni 
b) Dependència que tramita l’expedient: secretaria 
c) Telèfon: 938641211 
d) Fax: 938673914 
 
2. Objecte del contracte:  
a) Descripció de l’objecte: Obres del projecte de Centre de Formació Baix Montseny - Sax 
Sala 
b) Lloc d’execució: Sant Celoni  
c) Termini d’execució (mesos): 9 
 
3. Tramitació: procediment i forma d’adjudicació: 
a) Tramitació: urgent 
b) Procediment: obert 
c) Criteris de valoració de les ofertes i ponderació: estan detallats al plec de clàusules 
 
4. Pressupost base de licitació: Import total 2.204.956,69 euros, IVA inclòs. 
 
5. Garanties  
a) provisional: 66.148,70 euros  
b) definitiva: 5% de l’import d’adjudicació 
 
6. Obtenció de documentació i informació: 
a) Entitat: Ajuntament de Sant Celoni, Àrea d’Entorn. 
b) Domicili: Bruc, 16 
c) Localitat: 08470 Sant Celoni 
d) Telèfon: 938641215 
e) Telefax: 938671571 
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: Dins el termini de presentació d’ofertes. 
 
7. Requisits específics del contractista: 
a) Classificació: Grup  C, subgrup 2, categoria c; Grup C, subgrup 4 categoria d, i Grup I, 
subgrup 9, categoria c. Nogensmenys els empresaris estrangers membres de la UE 
hauran d’acreditar la solvència d’acord amb el que disposa el plec de clàusules 
administratives particulars. Els licitadors també poden aportar el certificat d’inscripció al 
Registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya, segons preveu l’article 1.4 del D. 
323/1998 de creació del Registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya. 
b) Condicions especials d’execució del contracte: Estan indicades al plec de clàusules 
administratives. 
 
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació: 
a) Data límit de presentació: de dilluns a divendres  de 8 a 15 hores a la secretaria 
municipal situada a la plaça de la Vila 1 de 08470 Sant Celoni, fins el dia que es compleixin 
13 dies naturals des de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. Si el darrer dia fos dissabte o festiu, es traslladarà al dia hàbil immediatament 
posterior. 
La documentació podrà ésser també enviada per correu. En aquest cas, la documentació 
s’haurà de lliurar abans de les 15,00h hores a l’Oficina de Correus i dins del termini de 
presentació, havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax a 



l’Ajuntament de Sant Celoni el mateix dia, sense ultrapassar, en tot cas, el termini 
esmentat per a la presentació de les proposicions. Transcorreguts cinc dies des de la fi del 
termini de presentació sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en 
cap cas.  
b) Documentació a presentar: La indicada en el plec de clàusules administratives 
particulars 
c) Lloc de presentació: 
1. Entitat: Ajuntament de Sant Celoni, Secretaria municipal 
2. Domicili: Plaça de la Vila, 1 
3. Localitat i codi postal: Sant Celoni 08470 
d) Admissió de variants o millores: S’admeten millores d’acord amb el que disposa el plec 
de clàusules administratives particulars. 
 
9. Obertura de les ofertes: 
a) Entitat: Ajuntament de Sant Celoni 
b) Domicili: Plaça de la Vila, 1 
c) Localitat: Sant Celoni 
d) Data: El dia següent, o si aquest és dissabte o festiu, el primer dia hàbil següent, 
comptat a partir de l’endemà del d’acabament del termini de presentació de proposicions. 
En el cas que, dins el termini, s’hagi anunciat la presentació de proposicions per correu i 
tinguin entrada a l’Ajuntament dins els cinc dies següents a l’acabament del termini, o si 
s’ha de subsanar documentació, es comunicarà als licitadors la data de l’acte d’obertura. 
e) Hora: 14 h 
 
10. Despeses d’anuncis: a càrrec de l’adjudicatari/a, fins a un màxim de 1.000 euros. 
 
11. Perfil del contractant on figuren les informacions relatives a la convocatòria i els 
plecs: www.santceloni.cat  
 
Sant Celoni, 18 de febrer de 2009 
L’Alcalde, Francesc Deulofeu i Fontanillas  
 


