
 

Exp.: 55/2018 

ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  DELS  SERVEIS  PER  A LA RECOLLIDA DE 
RESIDUS  SÒLIDS  URBANS,  VOLUMINOSOS,  ENVASOS  LLEUGERS  I 
TRANSPORT A LA PLANTA DE TRACTAMENT, DEL MUNICIPI DE BETXÍ.

ACTA DE LA SESSIÓ D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2

Identificació de la sessió: 

Acta de la sessió relativa a la declaració de licitadors admesos i exclosos, i d’obertura i  
examen del sobre núm. 2, que conté els criteris la ponderació dels quals depèn d’un 
judici  de  valor  en  el  CONTRACTE  DELS  SERVEIS  PER  A LA RECOLLIDA DE 
RESIDUS  SÒLIDS  URBANS,  VOLUMINOSOS,  ENVASOS  LLEUGERS  I 
TRANSPORT A LA PLANTA DE TRACTAMENT, DEL MUNICIPI DE BETXÍ.

Dates de la sessió:

Dia 3 de maig de 2018. Hora: 12.00 hores.

Assistents:

President: Sr. Alfred Remolar Franch, alcalde president
Vocals: Sra. Carmen Lázaro Martínez, secretària general

Sra. Celina I. Candau Ramos, interventora
Secretari: Sr. Josep Lluís Herráiz Escribano, funcionari
 
Desenvolupament de la sessió:

D’acord amb el que estableix la clàusula 18.2 del plec de clàusules administratives 

particulars que regula aquesta contractació, aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament, 

reunit  en  sessió  ordinària  celebrada el  dia  28 de febrer  de 2018,  per  la  Mesa  es 

procedeix, en acte públic, a la declaració expressa dels licitadors admesos i exclosos, 

declarant  l’admissió  al  procediment  de  l’únic  licitador  que  ha  concorregut  al 

procediment:

1. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA

La sessió no ha comptat amb l’assistència de persones alienes a la mesa.

Seguidament, es procedeix a l’obertura i examen del sobre núm. 2, de l’únic licitador 

que  ha  concorregut  i  ha  estat  admès  al  procediment,  i  que  conté  els  criteris  la 

ponderació dels quals depèn d’un judici de valor, amb aportació de la documentació 

següent:

Tom 1. Proposta del servei

Tom 2. Adequació tècnica del projecte ofertat per a complir les prestacions exigides

Tom 3. Criteris mediambientals 

 



 

Finalitzada la lectura de la proposició presentada, la Mesa acorda procedir a l’examen i 

valoració de la  mateixa.  Realitzada la  citada valoració,  se convocarà al  licitador,  a 

través del perfil del contractant i amb una antelació mínima de dos dies hàbils, a l’acte 

públic on es donarà a conèixer la valoració del sobre núm. 2 i es procedirà a l’obertura 

del sobre núm. 3

Es dóna per acabada la sessió, de la qual, s’estén aquesta acta.

Signen l’acta,

L’alcalde president La secretària general

Alfred Remolar Franch Carmen Lázaro Martínez

La interventora actal. Josep Lluís Herráiz Escribano

Celina I. Candau Ramos Secretari de la mesa
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