
 ANUNCI DE LICITACIÓ 
 

Anunci de l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament dels Poblets pel qual es 
fa pública la convocatòria per a l’adjudicació per procediment obert del contracte 
d’obres “URBANITZACIÓ ACCESSOS POLISPORTIU I ESCOLA DE MÚSICA” , 
finançat pel Fons estatal d’inversió, autoritzat per Resolució del 12 de gener de 2009 del 
Secretari d’Estat de Cooperació Territorial. 

 
1.- Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Ajuntament dels Poblets 
b) Dependència  que tramita l’expedient: Secretaria 
 
2.- Objecte del contracte 
a) Descripció de l’objecte: Urbanització accessos polisportiu i escola de música 

a la Pda. Revoltes. 
b) Termini d’execució : 8 mesos, en tot cas ha de finalitzar abans del dia 1 de 

gener de 2010. 
 
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació. 
a) Tramitació: Urgent 
b) Procediment: Obert 
c) Forma: Pluralitat de criteris:  
 - Foment de l’ocupació : 35% 
 - Millores sense cost per a l’Ajuntament : 35% 
 - Ampliació del termini de garantia: 15% 
 - Reducció del termini d’execució: 15% 
 
4.- Pressupost base de licitació. 

 a) Pressupost de les obres:  413.964,43 € 
 b) Valor estimat: 356.865,89 €  
 c) Impost sobre el valor afegit: 57.098,54 € . 

 
 5.- Garantia provisional: 10.705,98 € 
 
 6.-  Obtenció de documentació i informació 
 a) Entitat: Ajuntament dels Poblets 
 b) Domicili: Av. Jaume I nº 7 
 c) Localitat i codi postal : Els Poblets 03779 
 d) Telèfon: 966474399 
 e) Fax: 966474287 
 f) e-mail: ajuntament@els-poblets.org 
  
  

7.- Requisits específics del contractista 
 a) Classificació: B.2 categoria C ; G.6 categoria C 
 
 8.- Presentació de les ofertes. 
 a) Data límit de presentació: Tretze díes naturals següents al de la publicació del 
present anunci al Butlletí Oficial de la Província. (els dissabtes romandran tancades les 



oficines municipals.)  Si l’últim día del termini fòra inhàbil o dissabte el termini 
finalitzarà el primer día hàbil següent. 
 b) Documentació a presentar: La que exigeix la clàusula 14ª del Plec. 
 c) Lloc de presentació: en la secretaria municipal de 9’00 a 14’oo hores. 
 
 9.- Condicions especials d’execució. 
 Que el nou personal que el contractista necessite ocupar per a l’execució de les 
obres es trobe en situació de desempleo. 
 
 10.- Despeses de licitació: 
 a) Seran per compte del cotractista totes les despeses que origine la licitació 
pública: despeses de publicació, tributs estatals , autonòmics i locals que es deriven de 
l’execució del contracte, d’acord amb la clàusula 9ª. 
 b)  Igualment serà al seu càrrec la instal·lació d’un cartell en lloc visible de 
l’obra amb les especificacions tècniques assenyalades en la Resolució de 13 de gener de 
2009 de la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial. 
 
                                   ELS POBLETS a 3 de febrer de 2009. 
 
                                                    L’ALCALDE 
 
 
 
 
                                               JAIME IVARS MUT  
  

 
  
 
 


