
ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (sobre 1) 
 
 
 
Sant Celoni, 26 de setembre de 2014 
 
Essent les 13:10 hores, es reuneixen a la Casa consistorial l’alcalde Joan Castaño Augé, el 
secretari municipal Ramon Oriol Grau, la tècnica de Compres Roser Puig Calvet i la tècnica 
d’administració general Anna Puig Soler, qui actua com a secretària de la reunió, per procedir 
a l’obertura de les pliques presentades al procediment de licitació obert amb regulació 
harmonitzada per a l’adjudicació del servei de recollida i transport de les fraccions re sta 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. 
  
La secretària informa que s’ha publicat un anunci al Perfil del contractant al web municipal, al 
Diari oficial de la Unió Europea, al Butlletí oficial de l’Estat i al Diari oficial de la Generalitat de 
Catalunya fent pública la licitació del contracte, i en el termini reglamentari s’han rebut dues 
ofertes per participar en la licitació. 
 
Es procedeix a l’obertura del sobre número 1 (documentació administrativa) de les dues 
pliques, amb el següent resultat: 
 

• PLICA 1 -  Presentada per CORPORACION CLD SERVICIOS URBANOS DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SL 
Es comprova que la documentació administrativa aportada s’ajusta a allò requerit al 
Plec de clàusules administratives particulars. 

 
• PLICA 2 -  Presentada per SEULA SL 

Es detecta que manca la següent documentació: 
 
- Últim rebut de pagament de l’Impost d’Activitats Econòmiques. 
- Compromís de formalitzar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb 

una cobertura mínima de 1.000.000 €, en cas de resultar adjudicatari del 
contracte. 

 
D’acord amb la clàusula 14 del Plec de clàusules administratives particulars, es concedirà un 
termini de tres dies a SEULA SL per a que esmeni la documentació presentada. 
 
Transcorregut aquest termini es procedirà a l’obertura del sobre 2 (documentació per valorar 
els criteris que depenen d’un judici de valor) de les pliques admeses. Serà un acte públic, al 
qual es convidarà a assistir als licitadors. 
  
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 
 


