
ANUNCI de l’Ajuntament de Sant Celoni  
relatiu a un contracte de serveis 

 
 
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 14.12.2016, va aprovar 
l’expedient per a la contractació del servei per a la formulació de les orientacions 
estratègiques per al desenvolupament de Sant Celoni en el marc de la redacció del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal.  
 
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, es fa pública la licitació del contracte, 
d’acord amb els següents termes: 
 
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. Codi postal i localitat: 08470 Sant Celoni 
4. Telèfon: 93 864 12 11 
5. Correu electrònic: administracio.general@santceloni.cat 
6. Direcció d’Internet del perfil del contractant: www.santceloni.cat 

 
2. Objecte del contracte 
 

a) Tipus: Contracte de serveis 
b) Descripció: Servei per a la formulació de les orientacions estratègiques per al 

desenvolupament de Sant Celoni en el marc de la redacció del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal.  

c) Durada del contracte: 1 any 
d) Codi CPV 2008: 71410000-5 (Serveis d’urbanisme), 79310000-0 (Serveis d’estudis 

de mercat), 79311000-7 (Serveis d’estudis), 79315000-5 (Serveis d’investigació 
social) i 79320000-3 (Serveis d’enquestes d’opinió pública). 

 
3. Tramitació i procediment d’adjudicació 
  

a) Tramitació: Ordinària 
b) Procediment: Obert 
c) Criteris d’adjudicació:  

- Proposta tècnica: fins a 49 punts 
- Oferta econòmica: fins a 51 punts 
 

4. Import de licitació i valor estimat del contracte: 
 

a) Import de licitació: 41.322,31 €, IVA no inclòs 
b)  Valor estimat del contracte: 41.322,31 €, IVA no inclòs 

 
5. Garanties 
 

a) Provisional: no s’exigeix 
b) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació del contracte, IVA no inclòs 
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6. Requisits específics del contractista 
 
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de 
contractar i puguin acreditar que compleixen els criteris de solvència següents:  
 
a) Solvència tècnica - professional 
• Disposar d’un equip tècnic (el qual haurà de participar en tot el procés d’execució del 

contracte) amb una experiència mínima de 3 anys en l’elaboració de projectes anàlegs al 
que és objecte del present contracte, format per, com a mínim, un economista, un 
arquitecte urbanista i un sociòleg o geògraf, amb les corresponents titulacions oficials 
que els habiliti per a l’exercici d’aquestes professions (graus o titulacions universitàries 
anàlogues). 
 

• Haver realitzat en els últims 5 anys contractes similars al que és objecte d’aquesta 
licitació, consistents en projectes de planificació estratègica territorial en municipis de 
més de 15.000 habitants, per valor acumulat igual o superior a 250.000 €, IVA inclòs.  
 

b) Solvència econòmica - financera 
• Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil per respondre pers danys i/o perjudicis a 

tercers, amb una cobertura mínima de 300.000  €, o comprometre’s a formalitzar-la en el 
cas de resultar adjudicatari del contracte. 

 
7. Presentació d’ofertes 
 

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació 
d'aquest anunci al Butlletí oficial de la província. Si l’últim dia de presentació d’ofertes 
és inhàbil, el termini es prorrogarà fins al dia hàbil següent. 

b) Modalitat de presentació: la que s’estableix a la clàusula 11 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. 

d) Admissió de variants: no 
 
8. Obertura de les ofertes 
 

Es procedirà com s’indica a la clàusula 16 del Plec de clàusules administratives 
particulars 

 
9. Les despeses de publicitat aniran a càrrec de l’adjudicatari del contracte. 
 
 
Sant Celoni, 21 de desembre de 2016 
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu Fontanillas 
 
 


