
ANUNCI SOBRE CONTRACTACIÓ D'UNA OBRA 
(Obra finançada pel Fons Estatal d'Ocupació i Sostenibilitat Local).  
(expedient 45/2010).

Aprovat inicialment en sessió ordinària de la Junta de Govern de la Corporació de 
data 16 de febrer de 2010 el plec de clàusules administratives particulars que ha de 
regir  la  contractació  de  l'obra  titulada  “Naus  industrials  per  a  la  generació 
d’activitat econòmica”, i de conformitat amb el que disposa l'article 277 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, s'exposa al públic pel termini de vint dies hàbils, a 
l'efecte de presentació de possibles reclamacions. En el supòsit de no formular-se 
al·legacions  ni  reclamacions  en  el  tràmit  d'informació  pública  l'aprovació  inicial 
esdevindrà definitiva.

El plec de clàusules pot ser consultat a les oficines de l'Ajuntament o al perfil del 
contractant inserit a la web www.celra.cat.

En la mateixa sessió ordinària de la Junta de Govern s'acorda obrir la convocatòria 
per  a  contractar  mitjançant  procediment  obert  (diversos  criteris  d’adjudicació), 
l'obra inclosa en el Fons Estatal d'Ocupació i Sostenibilitat Local.

Simultàniament s'anuncia la licitació per procediment obert, a l'empara dels articles 
126 i  134 de la Llei  30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic; 
article 277.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya,  si bé la licitació s'ajornarà 
el  temps  necessari  en  el  cas  que  es  formulin  reclamacions  contra  el  plec  de 
clàusules administratives particulars. 

1.- Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de Celrà
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Número d'expedient: 45/2010

2.- Objecte del contracte

a) Descripció  de  l'objecte:  execució  de  l'obra  “Naus  industrials  per  a  la 
generació d'activitat econòmica”.

b) Divisió per lots i números: no s'escau.
c) Lloc d'execució: municipi de Celrà.
d) Termini d'execució: 7 mesos 

3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
c) Forma:  Adjudicació  del  contracte  segons  els  criteris  que  es  fixen  a  la 

clàusula quinzena del plec de clàusules administratives particulars. 

4.-  Pressupost  base  de  licitació.  Import  total:  258.396,00  euros  IVA  exclòs 
(299.739,36 euros IVA inclòs).

http://www.celra.cat/


5.- Garanties

La garantia  provisional  a constituir  és  del  3% del  pressupost  del  contracte  i  la 
garantia definitiva és del 5% de l'import d'adjudicació.

6.- Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Ajuntament de Celrà
b) Domicili: Ctra. Juià, 48
c) Localitat i codi postal: Celrà, 17460
d) Telèfon: 972 49 20 01
e) Telefax: 972  49 27 88
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: Fins al dia d'acabament del 

termini per a presentar proposicions.

7.- Requisits específics del contractista: veure clàusula 13 – Solvència econòmica i 
financera i solvència tècnica i professional.

 
8.- Presentació d'ofertes

a) Data límit de presentació: durant els  13 dies naturals següents al de l'última 
publicació d'aquest anunci al perfil de contractant i al BOP de Girona. Si la data 
de l'últim dia de presentació recau en festiu, s'entendrà prorrogada al primer 
dia hàbil següent.
De dilluns a divendres: matí de 8.30-14.30 hores; tarda de 16.30-19.00 hores.
Dissabtes: matí de 10.00-13.00 hores.

b) Documentació a presentar  : la que s'esmenta a la clàusula tretzena del plec de 
clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació  

1.- Entitat: Ajuntament de Celrà
2.- Domicili: Ctra. de Juià, 48
3.- Localitat i codi postal: Celrà, 17460

Les  proposicions  també  es  podran  trametre  per  correu  dins  el  termini 
d'admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data d'imposició de la tramesa en 
l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta 
mitjançant telex, fax o telegrama el mateix dia.

d) Admissió de millores: si

9. Obertura de les ofertes

a) Entitat: Ajuntament de Celrà
b) Domicili: Ctra. de Juià, 48
c) Localitat: Celrà, 17460
d) Data: El dia que en faci sis comptat a partir de l' endemà del d'acabament del 

termini de presentació de proposicions. En el cas d'anunciar-se la presentació 
de proposicions per correu que tinguin entrada a l'Ajuntament dins els deu dies 
següents a l'acabament del termini, l'acte d'obertura de les proposicions tindrà 
lloc l'onzè dia següent del venciment del termini de presentació de proposicions.



Si el dia de venciment del termini d'obertura de pliques s'escau en dissabte o 
festiu, aquest acte es traslladarà al dia següent hàbil.

e) Hora: 12.00 hores
f) Lloc : Sala de sessions de l'Ajuntament

9. Despeses d'anuncis: a càrrec de l'adjudicatari.

10. Pàgina web a on figurin les informacions relatives a la convocatòria i a on poden 
obtenir-se els plecs: www.celra.cat

Celrà, 17 de febrer de 2010

L'Alcalde 

FRANCESC CAMPS I SAGUÉ

http://www.celra.cat/
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