
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 

Sant Celoni, 11 d’abril de 2017 
 
Identificació de l’expedient:  
 
Adjudicació del contracte per a l’execució de les obres contingudes al projecte tècnic 
d’ampliació del local d’entitats ubicat al recinte Moncanut 
 
Fets:  
 
La finca de l’antiga escola de formació professional Alfons Moncanut, situada al carrer 
Veneçuela 7 de Sant Celoni, allotja en l’actualitat el Centre de dia “Indaleci Losilla” i un local 
per a entitats, ocupat per l’Associació Neurològica Amics del Baix Montseny (ANABM). 
 
Per indicació del govern municipal i amb l’objectiu de millorar les instal·lacions del local 
d’entitats, des de l’Àrea municipal de Territori s’ha redactat el projecte tècnic “Ampliació del 
local d’entitats recinte Moncanut”. 
 
El projecte contempla les obres necessàries per a la creació d’una nova sala, aprofitant 
l’espai d’un porxo existent al mateix edifici que actualment només s’utilitza com a 
aparcament de vehicles i magatzem. El pressupost de l’actuació ascendeix a la quantitat de 
58.673,45 €, IVA no inclòs. 
 
El projecte va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió de 16.11.2016. 
L’aprovació va quedar elevada a definitiva en data 17.01.2017 atès que en el termini 
d’exposició pública del projecte no es van presentar al·legacions en contra. 
 
Atès que l’execució del projecte permetrà un millor rendiment dels espais disponibles, la 
Junta de Govern Local, en sessió de 14.12.2016, va aprovar l’expedient de contractació de 
les referides obres. L’expedient inclou el Plec de clàusules administratives particulars que ha 
de regular el contracte. 
 
El contracte s’ha licitat pel procediment obert i tramitació ordinària, amb publicació dels 
corresponents anuncis al Butlletí oficial de la província, a la Plataforma de contractació 
pública de la Generalitat de Catalunya i al perfil del contractant del web municipal. 
 
En el termini reglamentari s’han rebut 4 ofertes per optar al contracte. 
 
La clàusula 15 del Plec de clàusules administratives particulars estableix que el contracte 
s’adjudicarà a l’oferta més econòmica. 
 
La Junta de Govern Local en sessió de 15.03.2017 ha classificat en primer lloc l’oferta 
presentada per Arcadi Pla SA, d’acord amb el dictamen de la Mesa de contractació.  
 
L’acord s’ha notificat a la mercantil amb el requeriment per a que en el termini reglamentari 
presenti la següent documentació: 
 

1) Còpia autèntica del poder notarial per representar la persona jurídica, inscrit al 
Registre mercantil. 
2) Còpia autèntica del número d’identificació fiscal de l’empresa. 
3) Còpia autèntica de l’escriptura de constitució de la societat, si s’escau, i de les 
seves modificacions o adaptacions posteriors, degudament inscrites en el Registre 
Mercantil. 



4) Justificant de trobar-se al corrent d’obligacions tributàries. 
5) Justificant de trobar-se al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social. 
6) Justificant d’haver constituït la garantia definitiva equivalent al 5% de l’import 
d’adjudicació del contracte. 
7) Còpia autèntica de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per respondre 
de possibles danys davant de tercers amb una cobertura igual o superior a l’import de 
licitació del present contracte, i últim rebut de pagament. 
 

La Junta de Govern Local va acordar també que, un cop aportada la documentació i 
constituïda la garantia, i si són conformes, s’adjudiqués el contracte de referència a Arcadi 
Pla SA per la quantitat de 53.334,17 €, IVA no inclòs. 
 
En el termini atorgat la mercantil ha presentat davant l’Ajuntament de Sant Celoni la 
documentació requerida i ha constituït la garantia definitiva. 
 
Fonaments de Dret: 
 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre: articles 151 (Classificació de les ofertes, adjudicació del 
contracte i notificació de l’adjudicació), 154 (Publicitat de la formalització dels contractes) i  
156 (Formalització del contracte). 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
1. Declarar adjudicat a Arcadi Pla SA el contracte per a l’execució de les obres contingudes 
al projecte tècnic d’ampliació del local d’entitats ubicat al recinte Moncanut de Sant Celoni, 
per la quantitat de 53.334,17 €, IVA no inclòs. 
 
2. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari per a que, en el termini de 15 dies hàbils a 
comptar de l’endemà de rebre la notificació, concorri a formalitzar el contracte en document 
administratiu. 
 
3. Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant del web municipal. 
 
Així ho resol i signa l’alcalde en el lloc i data al començament esmentats. 
 
L’alcalde,            El secretari, 
Francesc Deulofeu Fontanillas          Sergi Ribas Beltran 
 
 
 


