
ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (sobre 2) 
 
 
 
Sant Celoni, 8 d’octubre de 2014 
 
Essent les 13:07 hores, es reuneixen a la Casa consistorial l’alcalde Joan Castaño Augé, el 
secretari municipal Ramon Oriol Grau, l’interventor accidental Juan Muntal Tarragó i la 
tècnica d’administració general Anna Puig Soler, qui actua com a secretària de la reunió, per 
prosseguir amb 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 resta i orgànica dels residus municipals en contenidors al carrer i de la 
recollida selectiva porta a porta i transport de pa per cartró i residus voluminosos al 
municipi de Sant Celoni. 
 
Són també presents a la sala Josep M. Garsaball Prats i Maria Dalmau Jiménez, en 
representació de Corporació CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos SL. 
  
La secretària informa que s’ha publicat un anunci al Perfil del contractant del 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: 
 

- CORPORACION CLD SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SL 
- SEULA SL 
 

El passat 26.09.2014 es van obrir els sobres 1 (documentació administrativa) de les dues 
pliques i es comprovà que en el sobre de SEULA SL mancaven dos documents.  
  
En el termini de 3 dies que s’indica a la clàusula 14 del Plec de clàusules administratives 
particulars, SEULA SL ha esmenat les mancances detectades. 
 
Tal com determina la mateixa clàusula, es procedeix avui a l’obertura dels sobres 2 
(documentació per valorar els criteris que depenen d’un judici de valor), es comprova el seu 
contingut per part dels assistents i s’acorda donar-ne trasllat als tècnics municipals d’Espai 
Públic per a que en facin la valoració oportuna. 
 
La secretària informa que, un cop es disposi d’aquesta valoració, es procedirà a l’obertura 
dels sobres 3 (documentació per valorar els criteris avaluables de forma automàtica) en acte 
públic, la data del qual s’anunciarà 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 
 
 


