
 

 

 

 

 

ANUNCI SOBRE  LICITACIÓ  D’UN CONTRACTE D’OBRES 

 
El Ple de la Corporació de Colera va aprovar, en sessió celebrada el dia 15 de 
març de 2010, el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació  pel procediment obert de l’obra d’urbanització definida en el 
Projecte d’Urbanització del Polígon d’Actuació 5 del PPO La Rovellada, i atès 
l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, s’exposa al públic a les oficines 
municipals, pel termini de vint dies hàbils a fi que es puguin presentar 
reclamacions, quedant aprovat definitivament en cas de no presentar-se’n. 
 
Simultàniament, s’anuncia la convocatòria per a la seva licitació: 
  
1.- Entitat adjudicadora: Ajuntament de Colera 
 
2.- Objecte del contracte: Obres d’Urbanització del Polígon d’Actuació 5 del 
PPO “La Rovellada”. 
 
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:  Procediment Obert, 
mitjançant concurs. 
 
4.- Pressupost base de la licitació:    
Import total:  1.668.235,54 €, més IVA.   
 
5.- Garanties: 
La  garantia  provisional  a  constituir  serà del 3%  del  pressupost base de 
licitació. 
La  garantia definitiva serà del 5% de l'import d’adjudicació. 
 
6.- Obtenció de documentació i informació:  
Oficines de l’Ajuntament de Colera C/ Labrun, 34. 
Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30h. 
 
7.- Requisits específics del contractista: 
 
7.1.-Classificació 
- Grup: A 
- Subgrup: 2 (explanacions) 
- Categoria: C 

 
- Grup: G 
- Subgrup: 6 (Obres viàries sense qualificació específica) 
- Categoria: C 

 
- Grup: I 



- Subgrup: 9 (Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica) 
- Categoria: C 

 
 
7.2.- Altres requisits: Els establerts en els plecs de clàusules administratives 
particulars. 
 
8.- Presentació d’ofertes    
 
8.1.- Data límit  de presentació:  vint-i-sis dies naturals posteriors al de la 
publicació d’aquest Anunci al BOP de la província de Girona. 
 
8.2.- Documentació que s’ha  de  presentar:  la que detalla la clàusula 24 del 
plec de clàusules administratives particulars.  
 
8.3.- Lloc de presentació: el que s’indica al punt 6. 
 
9.- Termini  durant  el qual  el licitador  estarà obligat a mantenir  la seva oferta:  
sis mesos 
 
10.- Admissió de variants: les assenyalades en el plec de clàusules particulars. 
 
11.- Obertura de les ofertes.-  L’acte d’obertura de les proposicions 
econòmiques  serà públic, i tindrà lloc a  la Sala d’actes de la Corporació, a les 
tretze hores del primer dia hàbil següent al que finalitzi el termini assenyalat al 
fixat a la clàusula 24. 
 
12.- Despeses dels anuncis.- Les despeses de publicació dels anuncis seran a 
càrrec del contractista adjudicatari. 
 
Colera, 17 de març de 2010 
 
L’Alcalde President, 
 
 
 
 
Lluis Bosch Rebarter  


