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

 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 18.05.2017, va aprovar l’expedient per a la contractació 
del servei per a la realització de cursos de formació en idiomes estrangers a impartir en el 
Centre municipal de formació i ocupació Baix Montseny – Sax Sala. L’expedient inclou el Plec 
de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la 
contractació. 
 
D’acord amb el que disposa 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 publica l’anunci de licitació 
del contracte. 
 
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 realització de cursos de formació en idiomes estrangers 

(anglès, francès i alemany) a impartir en el Centre municipal de formació i ocupació Baix 
Montseny – Sax Sala. 

c)  Durada del contracte: 2 cursos acadèmics (2017-18 i 2018-19), amb un màxim de 2.000 
hores lectives a impartir en cada curs.  

d)  Pròrrogues: El contracte es podrà prorrogar per 2 cursos acadèmics més (2019-20 i 2020-
21), prèvia conformitat d’ambdues parts. 

e) Codi CPV 2008: 80400000-8 Serveis d’ensenyament per a adults i altres serveis 
d’ensenyament. 

 
3. Tramitació i procediment d’adjudicació 
  

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

- Millora en el preu de licitació de l’hora lectiva (fins a 85 punts) 
- Proposta de programació d’activitats complementàries gratuïtes (fins a 8 punts) 
- Plataforma virtual gratuïta d’activitats complementàries (fins a 7 punts)  

 
4. Pressupost base de licitació 
 

a) Import de licitació: 160.000 € (preu pels 2 cursos acadèmics de durada del contracte, amb 
un màxim de 2.000 hores lectives per curs). 

b) L’oferta econòmica es determinarà en base al preu unitari màxim de 40 €/hora lectiva.  
c) Valor estimat del contracte: 320.000 € (preu dels 2 cursos acadèmics que es contracten, 

més les possibles pròrrogues de 2 cursos acadèmics més). 
d) D’acord amb la legislació vigent, aquests preus estan exempts d’IVA. 
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5. Garanties 
 

a) Provisional: no s’exigeix 
b) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació del contracte 

 
6. Solvència exigida 
 
Els criteris de solvència per poder optar al contracte i la forma d’acreditar el seu compliment 
estan indicats amb detall a les clàusules 13 i 16 del Plec de clàusules administratives particulars 
regulador de la contractació. 
 
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 primer dia hàbil següent. 

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. Horari: de 8.00 a 14.00 hores. 

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

Sobres 1. S’obriran en acte no públic, en el dia i l’hora que es determini per l’Alcaldia, en el 
termini màxim d’un mes següent a la fi del termini de presentació de proposicions. Si 
s'observessin defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, es 
concedirà un termini de 3 dies hàbils per a que el licitador els corregeixi o esmeni. 

 
Sobres 2. S’obriran en acte públic, al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni, un 
cop conclosa la fase anterior, en el dia i l’hora que es determini per l’Alcaldia. En aquest acte 
es donarà compte de les ofertes que han estat admeses i s'ordenarà l'arxiu, sense obrir-los, 
dels sobres 2 de les proposicions rebutjades. La data i l’hora de l’acte es comunicaran 
prèviament als licitadors. 

 
9. Despeses d’anuncis 
 
Les despeses de publicitat aniran a càrrec de l’adjudicatari del contracte fins a un màxim de 600 
euros. 
 
Sant Celoni, 23 de maig de 2017 
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu Fontanillas 
 


