
Anunci de la licitació d’un contracte administratiu especial 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 26 de juliol de 2012, 
va aprovar l’expedient de contractació del servei de local social municipal amb servei 
complementari de bar, de la Urbanització Boscos del Montnegre  
 
D’acord amb el plec de clàusules, es publica l’anunci de licitació del contracte al perfil del 
contrcatant de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
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 administratiu especial 
b) Descripció: Explotació del servei de local social municipal amb servei 

complementari de bar, de la Urbanització Boscos del Montnegre 
c) Lloc d'execució: C/ de la Font de santa Laura, 60 
d) Termini d'execució: inicial de 4 anys, amb possible pròrroga per dos anys més 

 
3. Tramitació i procediment d’adjudicació  

a) Tramitació: Ordinària 
b) Procediment: negociat 
c) Criteris d’adjudicació: els que consten a la clàusula 19 del Plec de clàusules 

administratives particulars. 
 
4. Valor estimat del contracte: 

a) 8.000 euros (IVA exclòs) 
b) Canon a oferir millorable a l’alça: 2.400 euros (IVA exclòs) pels 4 anys de duració 

inicial 
 
5. Garanties 

a) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació del contracte, exclòs l’IVA. 
 

6. Requisits específics del contractista: els que consten a la clàusula 22 del Plec de 
clàusules administratives particulars. 
 
7. Presentació d’ofertes 

a) Data límit de presentació: fins a les 14:00 hores del dia 16 d’agost de 2012 
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 (Proposició econòmica): 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, 31 de juliol de 2012 
 
L’alcalde, 
Joan Castaño Augé 
 


