
 
ANUNCI  
sobre rectificació del plec de clàusules del contracte de gestió del servei del Centre 
Municipal d’Expressió – Escola de Música de Sant Celoni 
 
En relació a l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 24 de 
maig de 2011 i al perfil del contractant al web de l’Ajuntament de Sant Celoni, anunciant la 
licitació del contracte per a la gestió del servei del Centre Municipal d’Expressió – Escola de 
Música de Sant Celoni, es fa públic que per Resolució de l’Alcaldia de 31 de maig de 2001, 
s’ha rectificat la clàusula 12 del plec de clàusules administratives referent a l’import de les 
garanties provisional i definitiva. La redacció que es transcriu a continuació substitueix 
l’anterior: 
“12. Garanties exigibles 
Garantia provisional equivalent al 3% de l’import de licitació d’una anualitat, sense IVA, es a 
dir, deu mil sis-cents cinquanta-un euros amb setanta-un cèntims 10.651,71 euros 
El licitador que resulti adjudicatari del contracte haurà de prestar una garantia definitiva del 
5% de l’import de l’adjudicació del contracte, referida a una anualitat, sense incloure l’IVA. 
Aquestes garanties s’hauran de constituir a la Tresoreria de l’Ajuntament d’acord amb el que 
disposa a l’article 84 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic” 
En conseqüència la redacció de l’apartat 6 de l’anunci a què s’ha fet referència quedarà 
substituïda per la següent: 
“6. Garanties:  
a) Provisional: de 10.651,71 euros, equivalent al 3% de l’import de licitació d’una anualitat, 
exclòs l’IVA 
b) Definitiva: 5% de l’import de l’adjudicació del contracte, referida a una anualitat, exclòs 
l’IVA.” 
 
El termini de presentació d’ofertes de 15 dies naturals, indicat a l’apartat 8 de dit anunci, 
s’ha d’entendre a partir de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
La resta de determinacions no ha sofert variació 
 
Sant Celoni, 31 de maig de 2011 
L’alcalde, Francesc Deulofeu i Fontanillas  
 
 


