
ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (sobre 3) 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
Data: 30 d’octubre de 2014  
Inici: 14.00 hores 
Fi: 14.20 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 
 Pilar Puig Calvet Directora de l’Àrea de Territori 
 Ramon Oriol Grau Secretari municipal  
 Roser Puig Calvet Tècnica de l’àrea d’Economia 
Secretària: Anna Puig Soler Tècnica d’administració general 
 
Assisteixen també: Óscar Moles Avariento Regidor del grup municipal de CiU 
 Pilar Latorre En representació de Seula SL 
 Roberto Marín En representació de Seula SL 
 Víctor Cano En representació de Corporación CLD SL 
 Xavier Font En representació de Corporación CLD SL 
 Josep M. Garsaball En representació de Corporación CLD SL 
  
Ordre del dia: 
Únic. Informació de la valoració dels sobres 2 i obertura dels sobres 3 (documentació per valorar 
els criteris avaluables de forma automàtica) 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. 
 
Prèvia. Llengua: 
Atès que assisteixen representants de l’empresa Seula SL, radicada a Zaragoza, per a la millor 
comprensió d’aquests, l’acte es desenvolupa tot ell en llengua castellana, sens perjudici que 
l’acta es redacta en català. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
Inicialment el secretari municipal informa que 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. 

 
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. 
 
Prèvia publicació de l’anunci de licitació als diaris oficials, en el termini reglamentari s’han rebut 2 
ofertes per optar a l’adjudicació del contracte, les presentades per: 
 

- Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos SL 
- Seula SL 

 



En data 26.09.2014 es van obrir els sobres 1 (documentació administrativa) de les pliques 
presentades i es detectà que, d’acord amb la clàusula 13 del Plec de clàusules administratives 
particulars que regula el contracte, en el sobre de Seula SL faltaven dos documents. 
 
En el termini de 3 dies atorgat a l’efecte, la mercantil Seula SL va esmenar aquestes mancances, 
per la qual cosa ambdues pliques es van declarar admeses. 
 
Posteriorment, en data 08.10.2014 es van obrir els sobres número 2 (documentació per valorar 
els criteris que depenen d’un judici de valor) i el seu contingut s’ha valorat pels tècnics d’Espai 
Públic, d’acord amb la clàusula 15 del referit Plec de clàusules. 
 
A la vista de l’informe tècnic de valoració, la Mesa de contractació, reunida a les 13.30 hores del 
dia d’avui ha emès dictamen en el sentit d’excloure la plica presentada per Seula SL pels motius 
exposats en la pròpia acta de la Mesa i que resulten de l’informe tècnic emès al respecte, i 
puntuar la plica presentada per Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos 
SL al següent tenor: 
  

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) 15 punts 
Posada en marxa del servei (fins a 10 punts) 10 punts 
Aportacions de valor afegit (fins a 5 punts) 5 punts 
Total (màxim 30 punts)  30 punts  
 
El secretari municipal detalla els motius d’exclusió de l’empresa Seula SL continguts en l’acta de 
la Mesa i en fa una breu explicació, oferint a les empreses presents en aquest l’acte que puguin 
examinar la documentació de l’expedient i que manifestin el que considerin oportú, en el ben 
entès que tractant-se d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb el Plec de 
clàusules i el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, les empreses poden interposar 
recurs especial en matèria de contractació en la forma i terminis establerts a la normativa vigent. 
 
Intervé el Sr. Roberto Marín de l’empresa Seula SL  i demana aclariments sobre l’obligatorietat 
de presentar la totalitat de la documentació indicada en el Plec de clàusules administratives 
particulars per al sobre 2, i pregunta si la mancança de documents és motiu d’exclusió de la plica 
o de no valoració. 
 
El secretari municipal indica que d’acord amb el Plec de clàusules, al sobre 2 calia incloure la 
documentació que s’hi detalla i és evident que Seula SL han omès la totalitat de les fitxes, la 
proposta d’implantació i que la proposta del servei té importants defectes, discrepàncies i 
incoherències, per la qual cosa la Mesa ha conclòs que no ha presentat l’oferta tal com 
determinen el Plec de clàusules administratives i el Plec de prescripcions tècniques, la qual cosa 
no permet conèixer les característiques de la mateixa, donant-se una causa inequívoca 
d’exclusió de dita empresa de la licitació. 
 
El secretari municipal mostra els sobres 3 presentats, els quals estan perfectament tancats i a 
continuació el Sr. President obre el sobre 3 (documentació per valorar els criteris avaluables de 
forma automàtica) de l’única plica no exclosa, (arxivant-se sense obrir la que correspon a la 
oferta de Seula SL), amb el següent resultat: 
 
Import de licitació pels 2 anys de contracte: 953.683,57 €, IVA exclòs  
 
• Plica presentada per Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL   
 Oferta econòmica: 858.253,49 €, IVA exclòs, (preu del servei pels 2 anys de contracte). 



 
El Sr. Roberto Marín de l’empresa Seula SL pregunta si és possible que aquesta oferta incorri en 
baixa anormal o desproporcionada. 
 
El secretari municipal indica que d’acord amb el Plec de clàusules i tenint en compte que l’oferta 
és aproximadament un 10% inferior a l’import de licitació, no incorre en aquesta circumstància. 
 
Finalment l’alcalde indica que, un cop valorat el contingut del sobre 3, la mesa es reunirà de nou 
per emetre dictamen ordenant les proposicions i proposant a la Junta de Govern Local 
l’adjudicatari del contracte. 
 
S’aixeca la reunió, estenent-se la present acta que se signa en prova de conformitat.  
 

L’alcalde       La secretària 
    Joan Castaño Augé                Anna Puig Soler 
 
 
 


