
ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (sobre 3) 
 
 
 
Sant Celoni, 10 d’abril de 2014 
 
Essent les 12.25 hores, es reuneixen a la Casa consistorial l’alcalde Joan Castaño Augé, 
l’interventor accidental Joan Muntal Tarragó, el secretari accidental Albert Puig Tous i la tècnica 
d’administració general Anna Puig Soler qui actua com a secretària de la reunió. 
 
Assisteixen també: Sandra Pérez en representació de Eulen SA, Jéssica Carballo i M. José 
Rodríguez en representació de Talher SA i Antoni Rius en representació de CLD, Servicios 
Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL. 
 
L’objectiu de la reunió és prosseguir amb l’obertura de les pliques presentades al procediment 
obert, subjecte a regulació harmonitzada, per a la contractació del servei de neteja viària del 
municipi de Sant Celoni. En concret, correspon avui l’obertura del sobre número 3 
(documentació per valorar els criteris avaluables de forma automàtica). 
 
Inicialment la secretària informa que, prèvia publicació de l’anunci de licitació als diaris oficials, 
en el termini reglamentari s’han rebut 3 ofertes per optar a l’adjudicació del contracte: 

 
UTE Talher SA – Servitransfer SL 
Eulen SA 
CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL 

 
En data 20.03.2014 es van obrir els sobres número 1 (documentació administrativa) de les 3 
pliques presentades i es comprovà que el seu contingut s’ajustava als requeriments del Plec de 
clàusules administratives particulars, per la qual cosa totes elles es van declarar admeses. 
 
El dia 25.03.2014 es van obrir els sobres número 2 (documentació per valorar els criteris que 
depenen d’un judici de valor), el contingut dels quals s’ha valorat pels serveis tècnics municipals 
d’Espai Públic. 
 
La Mesa de contractació, reunida a les 11.00 h del dia d’avui ha emès dictamen en el sentit 
d’acceptar les 3 pliques presentades en la licitació del contracte del servei de neteja viària de 
Sant Celoni i puntuar el contingut dels sobres 2 d’acord amb la clàusula 14 del Plec de clàusules 
administratives particulars i segons l’informe emès pels tècnics municipals, al següent tenor: 

 
CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL................. 27,25 punts 
UTE Talher SA – Servitransfer SL...................................................... 15,15 punts 
Eulen SA..............................................................................................14,00 punts  

 
A continuació es procedeix a l’obertura dels sobres número 3, amb els següents resultats: 
 
Import de licitació pels 4 anys de contracte: 1.870.125,12 €, IVA exclòs  
 

• Plica presentada per Ia UTE Talher SA – Servitransfer SL 
Oferta econòmica: 1.682.279,68 €, IVA exclòs, (preu del servei pels 4 anys de contracte). 

 
• Plica presentada per Eulen SA 

Oferta econòmica: 1.798.861,66 €, IVA exclòs, (preu del servei pels 4 anys de contracte). 
 



• Plica presentada per CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL 
Oferta econòmica: 1.683.112,60 €, IVA exclòs, (preu del servei pels 4 anys de contracte). 

 
S’indica que, un cop valorat el contingut dels sobres número 3, la mesa es reunirà de nou per 
emetre dictamen proposant al Ple municipal la classificació dels licitadors per ordre de puntuació 
i l’adjudicació del contracte a l’oferta més ben valorada. 

 
En finalitzar l’acte es convida els assistents a manifestar els dubtes que puguin tenir o demanar 
les explicacions que considerin necessàries. 
 
S’aixeca la reunió, estenent-se la present acta que es signa en prova de conformitat.  
 

L’alcalde       La secretària 
    Joan Castaño Augé                Anna Puig Soler 
 


