
 
AJUNTAMENT DE LA 
BARONAL VILA DE SANT JOAN  
DE LES ABADESSES 

 
ANUNCI 

 
De conformitat amb l´acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada 
en data 19 de gener de 2009, mitjançant el present anunci s´efectua convocatòria del 
procediment obert, atenent a l´oferta econòmicament més avantatjosa, amb varis 
criteris d´adjudicació, per l´adjudicació del contracte d´obres consistents en el 
soterrament d´una línia elèctrica i la canalització d´un torrent a la Coromina del Bac, de 
conformitat amb les següents dades:  
 

1. Entitat adjudicadora 
 

a) Organisme:Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
b) Dependència que tramita l´expedient:Secretaria 
c) Número d´expedient:7/09/U 

 
2. Objete del contracte 
 

a) Descripció de l´objete: Soterrament d´una línia elèctrica i la 
canalització d´un torrent  
c) Lloc d´execució: Coromina del Bac 
d) Termini d´execució: 6  mesos 

 
3. Tramitació i procediment 
 

a) Tramitació: urgent 
 b) Procediment: obert, oferta econòmicament més avantatjosa 
amb varis criteris d´adjudicació. 

 
4. Pressupost base de licitació  
 

Import total: 634.680,00 euros, dels quals 87.542,07 euros 
corresponen a l´Impost sobre el Valor Afegit.  

 
5. Garantia provisional:  
 

3% del pressupost base de licitació.  
 
6. Obtenció de documentació i informació 
 

a) Entidat: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 
Departament d´Urbanisme.  
b) Domicili:  Plaça Major, número 3 
 c) Localitat i codi postal:  Sant Joan de les Abadesses, 17860. 
d) Teléfon: 972720100 
e) Telefax:972720894 

 
7. Requisits específics del contractista 
 

Classificació exigible:  
 
 
 
 
 



 
AJUNTAMENT DE LA 
BARONAL VILA DE SANT JOAN  
DE LES ABADESSES 

 
 
 
 

Grup   Subgrup Categoria 
A  2  a 
E  7  d 
I  3  d 
 

 
8. Criteris de Valoració de les ofertes  
 
- Obres addicionals a càrrec del contractista: fins un màxim de 10 punts.  
- Volum de mà d´obra que s´utilitzarà en l´execució de contracte, atribuint-se 

fins un total de 8 punts en funció de la mà d´obra contractada i a contractar, 
tenint en compte la fòrmula de valoració següent:  

 
A. Número de treballadors contractats:  
B. Número de semanes treballades per cada treballador:  
C. Resultat de multiplicar A x B:  
 
Escala: . entre 1 i 20 se li assignaran 5 punts 
  . entre 21 i 40 se li assignaran 6 punts 
  . entre 41 i 60 se li asignaran  8 punts 

- Subcontractació de parts de l´obra, si és necessari, a empresaris del 
municipi de Sant Joan de les Abadesses: fins un màxim de 8 punts.  

- Assumpció dels costos derivats dels honoraris tècnics corresponents a la 
direcció de l´obra: fins un màxim de 6 punts.  

- Termini d´execució de les obres: fins un màxim de 5 punts.  
- Oferta econòmica: fins un màxim de 4 punts. Quan la baixa sigui 

desproporcionada o temerària, la seva valoració serà de 0 punts.  
- Referències tècniques, professionals i especials relacionades amb l´objecte 

del contracte: fins un màxim de 3 punts.  
- Termini de garantia de l´obra: fins un màxim de 2 punts.  

 
9. Presentació de les ofertes 
 

a) Termini de presentació de proposicions: Del 2 al 16 de febrer 
de 2009 ( ambdós inclosos) 
b) Documentación a presentar: L´establerta en el Plec de 
clàusules administratives particulars  en el seu article 14.  
c) Lugar de presentación: 

1. ª Entidad:  Departament d´Urbanisme de l´Ajuntament 
de Sant Joan de les Abadesses 
2. ª Domicilio: Plaça Major, 3 
3. ª Localidad y código postal: Sant Joan de les 
Abadesses, 17860 

 
10. Obertura de las ofertes 
 

a) Entitat: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
b) Domicili:Plaça Major, 3 
c) Localitat: Sant Joan de les Abadesses 
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d) Data: 17 de febrer de 2009 
e) Hora:12:00  

 
11. Despeses dels anuncis 
 
Correran a càrrec de l´adjudicatari, les despeses derivades de la publicitat de la 
licitació de l´obra, així com també, les derivades del cartell anunciador de 
l´obra.  
 
12. Perfil de contractant on figuren les informacions relatives a la present 
convocatòria i on pot obtenir-se el plec de clàusules administratives particulars: 
www.santjoandelesabadesses.com 
 
L´alcaldessa en funcions,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Ruano i Romero 
 
 
Sant Joan de les Abadesses, 22 de gener de 2009 
 

 
 
 

 
 

 

 


