
A N U N C I 
sobre la modificació d’un Plec de clàusules administratives particulars 

 
 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 01.02.2017, va 
aprovar la modificació del Plec de clàusules administratives particulars regulador del 
contracte per a l’execució de les obres de remodelació de la plaça Josep Maria Alfaras 
d’aquesta Vila, aprovat pel mateix òrgan en data 21.12.2016. 
 
La modificació aprovada corregeix una errada detectada en la classificació empresarial 
exigible als licitadors, arran de les al·legacions presentades per la Cambra Oficial de 
Contractistes d’Obres de Catalunya, de manera que la clàusula 9 del referit Plec de 
clàusules administratives queda redactat tal com segueix: 
 

9. Solvència exigida 
Per tractar-se d’un contracte d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 €, no és obligatori 
disposar de classificació empresarial. En conseqüència, 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: 
 
A) Disposin de la classificació empresarial següent: Grup G, Subgrup 6, Categoria b 

 
B)   O, alternativament, compleixin els criteris de solvència següents: 
  

 Solvència tècnica – professional 
Haver realitzat en els últims 10 anys obres de la mateixa naturalesa d’aquest contracte per un 
import total acumulat de, com a mínim, 600.000 €, IVA no inclòs. S’acreditarà mitjançant una 
relació responsable, signada pel licitador, dels contractes executats que inclogui imports, dates, 
llocs d'execució i destinataris (públics o privats) dels contractes. 
  

 Solvència econòmica – financera 
Disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per respondre de possibles danys 
davant de tercers amb una cobertura igual o superior a 600.000 €, o comprometre’s a 
formalitzar-la en cas de resultar adjudicatari del contracte. 
  

Així mateix, la clàusula 6 del plec queda amb la següent redacció: 
 

“6. Durada del contracte 
El termini d’execució del contracte serà de 6 mesos, a comptar des de l’endemà de la signatura 
de l’acta de comprovació del replanteig de les obres. El replanteig de les obres no es farà fins 
el mes de setembre 2017.” 

 
La mateixa Junta de Govern Local va acordar iniciar un nou termini de 26 dies naturals per a 
la presentació d’ofertes, a comptar des de l’endemà de la inserció del corresponent anunci 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de forma que els possibles licitadors adeqüin 
les seves ofertes a les modificacions introduïdes al Plec de clàusules administratives 
particulars. 
 
El que es fa públic per al general coneixement. 
 
Sant Celoni, 2 de febrer de 2017 
 
L’alcalde,        
Francesc Deulofeu Fontanillas  


