
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 18.05.2017, ha aprovat 
l’expedient de contractació del servei de revisió i manteniment del sistema de reg de la 
gespa artificial del camp municipal d’esports. L’expedient inclou el Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir la 
contractació. 
 
En compliment de 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. Domicili: Plaça de la Vila, 1, 1r pis 
2. Codi postal i localitat: 08470 Sant Celoni 
3. Telèfon: 93 864 12 11 
4. Correu electrònic: administracio.general@santceloni.cat 
5. Direcció d’Internet del perfil del contractant: www.santceloni.cat 

 
2. Objecte del contracte 
 

a) Tipus: Contracte de serveis 
b) Descripció: Servei de revisió i manteniment del sistema de reg de la gespa artificial 

del camp municipal d’esports de Sant Celoni 
c) Durada del contracte: 4 anys, prorrogables per 2 anualitats més  
d) Codi CPV 2008: 77320000-9 Serveis de manteniment de camps esportius  
 

3. Tramitació i procediment d’adjudicació 
  

a) Tramitació: Ordinària 
b) Procediment: Obert, amb aplicació de les mesures de gestió eficient que estableix 

l'article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, 

c) Criteris d’adjudicació: El contracte s’adjudicarà a l’oferta més econòmica 
 

4. Import de licitació i valor estimat del contracte: 
 

a) Import de licitació: 4.132,24 €, IVA no inclòs (pels 4 anys de durada del contracte) 
b) Valor estimat del contracte: 6.198,36 €, IVA no inclòs (pels 4 anys de durada del 

contracte més les 2 pròrrogues possibles d’un any cadascuna) 
 

5. Garanties 
 

a) Provisional: no s’exigeix 
b) Definitiva: no s’exigeix 

 
6. Solvència exigida 

mailto:administracio.general@santceloni.cat
http://www.santceloni.cat/


 
a) De conformitat amb l’article 11 del Reial Decret 1098/2001 pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei de contractes de les Administracions públiques, amb les 
modificacions introduïdes pel Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, no s’exigeix 
solvència per tractar-se d’un contracte de serveis amb un valor estimat inferior a 
35.000 €. 

 
7. Presentació d’ofertes 
 

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació 
d'aquest anunci al Perfil del contractant. 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 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 a 15 hores. 

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

a) El sobre 1 es podrà obrir a partir del moment en què finalitzi el termini de 
presentació de proposicions, sense que es requereixi la constitució formal de la 
Mesa de contractació. 

b) La Mesa de contractació es reunirà de forma interna abans de l’obertura pública del 
sobre 2, el mateix dia o moments abans de l’acte públic, en unitat d’acte. La mesa 
analitzarà la capacitat de les empreses licitadores (sobre 1) i proposarà l’admissió o 
l’exclusió dels licitadors. 

c) En l’acte públic posterior la Mesa llegirà els acords adoptats en fase interna sobre 
admissió o exclusió de licitadors. I, finalment, obrirà i llegirà les ofertes econòmiques 
i, si és possible, proposarà l’adjudicatari del contracte. 

 
9. Assegurances. 
 

a) L’adjudicatari del contracte haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat pels danys que pugui ocasionar durant l’execució del servei per un 
import mínim de 150.000 €. L’assegurança haurà d’estar vigent durant tot el període 
del contracte. 

 
Sant Celoni, 23 de maig de 2017 
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu Fontanillas 
 
 


