
A N U N C I 
 

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

 
 
Per resolució de l’Alcaldia de 23.12.2014, ratificada per la Junta de Govern Local en sessió 
de 15.01.2015, es va aprovar l’expedient per a la contractació de les obres contingudes al 
projecte tècnic de rehabilitació de l’edifici del Cafè de l’Ateneu de Sant Celoni, redactat per 
l’arquitecte Rob Dubois. L’expedient inclou el Plec de clàusules administratives particulars 
que ha de regir el contracte.  
 
En la mateixa resolució es va acordar l’inici de la licitació 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, bàsic i executiu, 

de rehabilitació de l’edifici del Cafè de l’Ateneu de Sant Celoni, redactat per 
l’arquitecte Rob Dubois. 

c) Lloc d'execució: Cafè de l’Ateneu municipal (Carretera Vella, 25, 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 CPV 2008: 45212320-5 Treballs de construcció 

d’edificis relacionats amb activitats artístiques. 
 
3.- Tramitació i procediment d’adjudicació   

a) Tramitació: Ordinària 
b) Procediment: Negociat amb publicitat 
c) Criteris d’adjudicació: El contracte s’adjudicarà a l’oferta més econòmica de les que 

es presentin. 
  

4.- Pressupost base de licitació 
a) L’import de licitació del contracte ascendeix a 312.178,36 €, IVA no inclòs. 

 
5.- Garanties 

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

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



6.- Requisits específics del contractista 
a) La solvència tècnica de les empreses es podrà acreditar de dues maneres diferents: 

- Amb la classificació empresarial en el Grup C, Subgrup 2 ò 3, Categoria c 
- O amb una relació de les principals obres executades en els darrers sis 
anys, similars a la que és objecte d’aquest contracte, per un import mínim de 
200.000 € anuals (IVA exclòs) 

b) La solvència econòmica s’acreditarà mitjançant la presentació d’una pòlissa de 
responsabilitat civil vigent, amb una cobertura mínima de 300.000 €, o el compromís 
signat de formalitzar-la en el cas de resultar adjudicatari del contracte. 
 

7.- Presentació d’ofertes 
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals des de l’endemà de la publicació del 

present anunci de licitació. 
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 15 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 següent al de la fi del termini 

de presentació de proposicions. 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 de l’endemà de l’obertura del sobre 1. 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. 
 

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

adjudicatari del contracte. 
 
 
Sant Celoni, 10 de març de 2015 
 
L’alcalde, 
Joan Castaño i Augé 

 


