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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
Valoració del sobre 3 

 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 27 de novembre de 2014  
Inici: 19.45 hores 
Fi: 20.00 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents: 
 
President: Joan Castaño Augé  Alcalde  
Vocals: Isabel Coll Roig Regidora d’Espai Públic 
 Ramon Oriol Grau Secretari municipal  
 Joan Muntal Tarragó Interventor accidental 
Secretària: Anna Puig Soler Tècnica d’administració general 
 
Ha estat convidat i assisteix també: 
 Daniel Corpas Cullet Regidor del grup municipal de la CUP 
 
S’excusa: Pilar Puig Calvet Directora de l’Àrea de Territori 
  
Ordre del dia: 
 
Únic.- Dictamen del contingut dels sobres 3 presentats en la licitació del contracte del servei de 
recollida i transport de les fraccions resta i orgànica dels residus municipals en contenidors al 
carrer i de la recollida selectiva porta a porta i transport de paper, cartró i residus voluminosos al 
municipi de Sant Celoni. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Únic.- DICTAMEN DEL CONTINGUT DELS SOBRES 3 PRESENTATS EN LA LICITACIÓ DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE LES FRACCIONS RESTA I 
ORGÀNICA DELS RESIDUS MUNICIPALS EN CONTENIDORS AL CARRER I DE LA 
RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA I TRANSPORT DE PAPER, CARTRÓ I RESIDUS 
VOLUMINOSOS AL MUNICIPI DE SANT CELONI. 

 
A proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local, en sessió de 30.07.2014, va aprovar 
l’expedient per a la contractació del servei de recollida i transport de les fraccions resta i orgànica 
dels residus municipals en contenidors al carrer i de la recollida selectiva porta a porta i transport 
de paper, cartró i residus voluminosos al municipi de Sant Celoni. L’expedient inclou el Plec de 
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir la 
contractació del servei. 

 
Pel seu import el contracte s’ha licitat pel procediment obert amb regulació harmonitzada,  amb 
anunci al perfil del contractant del web municipal, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, al 
Butlletí oficial de l’Estat i al Diari oficial de la Unió Europea. 
 
En el termini reglamentari s’han presentat 2 empreses per optar al contracte:  
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- Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos SL 
- Seula SL 

 
El contingut dels sobres número 1 (documentació administrativa) d’ambdues empreses s’ha 
considerat correcte, un cop esmenades les mancances detectades en la plica de Seula SL. 
 
El contingut dels sobres número 2 (documentació per valorar els criteris que depenen d’un judici 
de valor) s’ha valorat tècnicament, d’acord amb la clàusula 15 del Plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
La Mesa de contractació reunida en data 30.10.2014 va emetre el dictamen següent: 
  
<< 1. Excloure de la licitació la oferta presentada per Seula SL en la licitació del contracte del 
servei de recollida i transport de les fraccions resta i orgànica dels residus municipals en 
contenidors al carrer i de la recollida selectiva porta a porta i transport de paper, cartró i residus 
voluminosos al municipi de Sant Celoni, pels motius indicats en la part expositiva d’aquesta acta. 
 
2. Acceptar la plica presentada per Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de 
Residuos SL en la licitació de referència i atorgar-li la següent puntuació: 
 
Criteris que depenen d’un judici de valor Corporación CLD, Servicios Urbanos de  

Tratamiento de Residuos, SL 
Qualitat tècnic del servei (fins a 15 punts) K1·P1 = 3·5 = 15 punts 
Posada en marxa del servei (fins a 10 punts) K1·P1 = 2·5 = 10 punts 
Aportacions de valor afegit (fins a 5 punts) K1·P1 = 1·5 =  5 punts 
Total (màxim 30 punts) 30 punts 
 
3. Disposar que es procedeixi a l’obertura del sobre 3 (documentació per valorar els criteris 
avaluables de forma automàtica) de l’única plica admesa, en acte públic que es durà a terme 
seguidament a les 14 hores tal com ha estat anunciat al Perfil del contractant de la pàgina web 
municipal. >> 
 
En la mateixa data 30.10.2014 es va obrir el sobre 3 (documentació per valorar els criteris 
avaluables de forma automàtica) de l’única plica admesa i el seu contingut s’ha valorat 
tècnicament. 
 
A la vista de l’informe de valoració, la Mesa de contractació, amb el vot favorable de tots els seus 
membres, emet el següent DICTAMEN: 
 
1. Puntuar l’oferta econòmica continguda al sobre 3 de la plica presentada per Corporación CLD, 
Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos SL, a la licitació del contracte del servei de 
recollida i transport de les fraccions resta i orgànica dels residus municipals en contenidors al 
carrer i de la recollida selectiva porta a porta i transport de paper, cartró i residus voluminosos al 
municipi de Sant Celoni, d’acord amb la clàusula 15 del Plec de clàusules administratives 
particulars, al següent tenor 
 
Criteris avaluables de forma automàtica Corporación CLD, Servicios Urbanos de 

Tratamiento de Residuos, SL 
Oferta econòmica (fins a 70 punts) 55,40 punts 
 
2. Proposar a la Junta de Govern Local la classificació en primer i únic lloc de l’oferta presentada 
per Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL, així com la 
conseqüent adjudicació del contracte, d’acord el següent quadre de valoració final: 
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Criteris de valoració Corporación CLD, Servicios Urbanos de 
Tratamiento de Residuos, SL 

Proposta tècnica (fins a 30 punts) 30,00 punts 
Oferta econòmica (fins a 70 punts) 55,40 punts 
Total 85,40 punts 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present acta de la que jo, la 
secretària, en dono fe. 
 

L’alcalde,      La secretària, 
  Joan Castaño i Augé     Anna Puig Soler 
 
 
 
 
 


