
Anunci sobre la licitació d’un contracte de serveis 
 
 
La Junta de Govern Local de data 17 de novembre de 2010 va aprovar l’expedient de 
contractació dels treballs de redacció del projecte tècnic d’urbanització de la urbanització 
Boscos del Montnegre a Sant Celoni. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 126 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic, es publica l’anunci de licitació del contracte. 
 
1. Entitat adjudicadora 
 

a) Organisme: Ajuntament de Sant Celoni 
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria 
c) Obtenció de documentació i informació: 

 
1. Dependència: Secretaria 
2. Domicili: Plaça de la Vila, 1, 1r pis 
3. Localitat i codi postal: 08470 Sant Celoni 
4. Telèfon: 93 864 12 11 
5. Fax: 93 867 39 14 
6. Correu electrònic: administracio.general@santceloni.cat 
7. Direcció d’Internet del perfil del contractant: www.santceloni.cat 
8. Data límit d’obtenció de documentació: fins al dia de la presentació d’ofertes 

 
2. Objecte del contracte 
 

a) Tipus: Contracte de servei. 
b) Descripció: Redacció del projecte tècnic d’urbanització de la urbanització Boscos 

del Montnegre a Sant Celoni 
c) Termini d'execució: 20 setmanes 
d) Codi CPV: 71242000-6 

 
3. Tramitació i procediment d’adjudicació 
  

a) Tramitació: ordinària 
b) Procediment: negociat amb publicitat prèvia 
c) Criteris d’adjudicació: els que consten al Plec de clàusules administratives 

particulars. 
 

4. Pressupost base de licitació 
 

a) Import net:  75.000,00 € 
b) IVA (18%): 13.500,00 € 
c) Total: 88.500,00 € 

 
5. Garanties 
 

a) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació del contracte (IVA exclòs) 
 
6. Presentació d’ofertes 
 



a) Data límit de presentació: 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la  publicació 
d'aquest anunci de licitació al perfil del contractant. Si l’últim dia de presentació 
d’ofertes és dissabte o inhàbil, el termini es prorrogarà fins al dia hàbil següent. 

b) Modalitat de presentació: la que s’estableix al Plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte. 

c) Lloc de presentació:  
 

1. Entitat: Ajuntament de Sant Celoni – Secretaria municipal 
2. Domicili: Plaça de la Vila, 1, 1r pis 
3. Localitat i codi postal: 08470 Sant Celoni 
4. Adreça electrònica: administracio.general@santceloni.cat 

 
d) Admissió de variants: no 

 
7. Obertura de les ofertes 
 

a) Adreça: Plaça de la Vila, 1, 1r pis 
b) Localitat i codi postal: 08470 Sant Celoni 
c) Data i hora: A la sala de sessions de la Corporació, a les 12 hores del dia que faci 2 

(o, si aquest és dissabte o festiu, el següent dia hàbil) comptat a partir de l’endemà 
del d’acabament del termini de presentació de proposicions. Aquest acte serà 
públic. En el cas que s’hagi atorgat termini per a l’esmena de la documentació 
continguda al sobre 1 o s’hagi anunciat la presentació de proposicions per correu, 
es comunicarà als licitadors la nova data de l’acte d’obertura i s’anunciarà al perfil 
del contractant . 
 

8. Despeses d’anuncis 
 
Les despeses de publicitat aniran a càrrec de l’adjudicatari. 
 
 
Sant Celoni, 17 de novembre de 2010 
 
L’alcalde 
Francesc Deulofeu i Fontanillas 
 
 


