
A N U N C I 
 

de l’Ajuntament de Sant Celoni  
sobre la licitació d’un contracte d’obres 

 
 

La Junta de Govern Local, en sessió de 17 de juliol de 2014, va aprovar la contractació de 
les obres contingudes al Projecte tècnic d’urbanització de la Carretera Vella de Sant Celoni 
(tram comprès entre els carrers Anselm Clavé i Roger de Flor), redactat per l’Àrea municipal 
de Territori, i el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte. 
 
Així mateix, la Junta de Govern Local va convocar la licitació simultània del contracte, els 
termes de la qual es fan públics a continuació, d’acord amb l’article 142 del Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre: 
 
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 

 
2.- Objecte del contracte 

a) Tipus: contracte d’obres. 
b) Descripció: execució de les obres contingudes al Projecte tècnic d’urbanització de 

la Carretera Vella de Sant Celoni (tram comprès entre els carrers Anselm Clavé i 
Roger de Flor), redactat per l’Àrea municipal de Territori. 

c) Lloc d'execució: Carretera Vella de Sant Celoni 
d) Termini d'execució: 6 mesos, a comptar des de l’endemà de la signatura de l’acta 

de comprovació del replanteig de les obres. 
e) Codificació segons nomenclatura CPA 2008 (Classificació de Productes per 

Activitats): 45233251-3 Trabajos de repavimentación. 
 
3.- Tramitació i procediment d’adjudicació   

a) Tramitació: Ordinària 
b) Procediment: Negociat amb publicitat 
c) Criteris d’adjudicació: per a la determinació de l’oferta econòmicament més 

avantatjosa es tindran en compte els criteris establerts a la clàusula 12 del Plec de 
clàusules administratives particulars i que, resumidament, són: 

- Proposta econòmica: fins a 70 punts 
- Millores tècniques: fins a 30 punts 
La màxima puntuació assolible és de 100 punts 

 
4.- Pressupost base de licitació 

a) L’import de licitació del contracte ascendeix a 544.460,34 €, IVA no inclòs. 
 
5.- Garanties 



a) Garantia provisional: no s’exigeix. 
b) Garantia definitiva: el licitador que presenti l'oferta econòmicament més avantatjosa 

haurà de constituir una garantia definitiva del 5% de l’import d'adjudicació, IVA no 
inclòs. 

 
6.- Requisits específics del contractista 

a) Classificació en el Grup G, subgrup 6, categoria D 
 

7.- Presentació d’ofertes 
a) Data límit de presentació: fins al 10 de setembre de 2014. 
b) Modalitat de presentació: la que s’estableix a la clàusula 10 del 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. Horari: de 8 a 14 hores 
5. Adreça electrònica: administracio.general@santceloni.cat 

 
8.- Obertura de les ofertes 

a) Lloc i adreça: Ajuntament de Sant Celoni, Plaça de la Vila, 1, 1r pis 
b) Localitat i codi postal: 08470 Sant Celoni 
c) Obertura del sobre 1: es farà, en acte no públic, el dia 15 de setembre de 2014. Si 

s’observessin defectes materials en la documentació presentada, es concedirà el 
termini de 3 dies per a esmenar-los. 

d) Obertura del sobre 2: es farà, en acte públic, al saló de sessions de la casa 
consistorial a les 12 hores del dia 16 de setembre de 2014. En el cas que s’hagi 
atorgat termini per a l’esmena de la documentació continguda al sobre 1, l’obertura 
s’ajornarà 3 dies més, la qual cosa es comunicarà als licitadors a través del Perfil 
del contractant.  

e) Obertura del sobre 3: es farà, en acte públic, al saló de sessions de la casa 
consistorial en acte públic, un cop efectuada la valoració de la documentació 
continguda als sobres 2. La data es comunicarà als licitadors a través del Perfil del 
contractant.  
 

9.- Despeses dels anuncis 
a) Les despeses dels anuncis, si s’escauen, aniran a càrrec del contractista 

adjudicatari del contracte. 
 
 
Sant Celoni, 22 de juliol de 2014 
 
L’alcalde, 
Joan Castaño i Augé 


