
Anunci sobre la licitació d’un contracte de gestió d’un servei públic 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 27 d’abril de 2011, va aprovar 
l’expedient de contractació de la gestió del servei del Centre municipal d’expressió – Escola 
de música de 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 i informació: fins al dia de la presentació 

d’ofertes 
 
2. Objecte del contracte 

a) Tipus: contracte de gestió d’un servei públic 
b) Descripció: gestió del servei del Centre municipal d’expressió – Escola de música 

de Sant Celoni. 
c) Lloc d'execució: C/ Sant Josep, 18  -  08470 Sant Celoni (Barcelona) 
d) Termini d'execució: 6 anys, prorrogables per un primer període de 2 anys i un 

segon període d’1 any, fins a un màxim total de 9 anys 
e) Codi CPV: 80400000-8 Serveis d’ensenyament per a adults i altres serveis 

d’ensenyament 
 
3. Tramitació i procediment d’adjudicació  

a) Tramitació: Ordinària 
b) Procediment: Obert  
c) Criteris d’adjudicació: els que consten a la clàusula 16 del Plec de clàusules 

administratives particulars 
 
4. Valor estimat del contracte: 

a) Import net:  3.195.513,03 €   
b) IVA (18%): 575.192,35 € 
c) Total: 3.770.705,38 € 

 
5. Pressupost base de licitació: 

a) Import net:  2.130.342,02 €   
b) IVA (18%): 383.461,56 €  
c) Total: 2.513.803,58 € 

 
6. Garanties 

a) Provisional: 63.910,26 €, equivalent al 3% del pressupost de licitació, exclòs l’IVA. 
b) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació del contracte, exclòs l’IVA. 

 
7. Requisits específics del contractista: els que consten a la clàusula 13 del Plec de 
clàusules administratives particulars. 



 
8. Presentació d’ofertes 

a) Data límit de presentació: fins a les 15:00 hores del 15è dia natural comptat des de 
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. Si el darrer dia fos inhàbil o s’escaigués en dissabte, el termini es 
prorrogarà fins al següent dia hàbil. 

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 
e) Termini durant el qual el licitador esta obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos 

  
9. Obertura d’ofertes 

a) Adreça: Plaça de la Vila, 1, 1r pis 
b) Localitat i codi postal: 08470 Sant Celoni 
c) Data i hora:  

Sobre número 1 (que conté la documentació administrativa): se celebrarà, en acte 
no públic, l’endemà de la finalització del termini de presentació de proposicions. 
Sobre número 2 (que conté els criteris que depenen d’un judici de valor): se 
celebrarà, en acte públic, al lloc i dia que prèviament s’hagin assenyalat  
Sobre número 3 (criteris avaluables directament): se celebrarà, en acte públic,  al 
lloc i dia que prèviament s’hagin assenyalat. 
  

10. Despeses d’anuncis: L’adjudicatari està obligat a satisfer les despeses de publicitat de la 
licitació. 
 
Sant Celoni, 11 de maig de 2011 
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas 
 


