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AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
ANUNCIsobre el procediment de venda d’accions representatives de la totalitat del capital social de l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya Ecoparc de Residus Industrials, SA.
—1 Entitat adjudicadoraa) Organisme: Agència de Residus de Catalunya.b) Dependència que tramita l’expedient: Departament d’Administració.c) Número d’expedient: 13041.
—2 Objecte del procediment de vendaa) Descripció: venda d’accions representatives de la totalitat del capital social de l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya “Ecoparc de Residus Industrials, S.A.”.
—3 Preu mínim per a l’adquisició de les accions representatives del 100% del capital social: 42.278.000,00 euros

—4 Obtenció de documentació i informacióa)Entitat: Agència de Residus de Catalunya, C. Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona, telèfon 93.567.33.00, telefax: 93.567.32.90, a la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya: www.arc.cat, i a l’adreça electrònica: contractacio.arc.tes@gencat.cat.b) Data límit obtenció de documentació i informació: fins a la data límit de presentació de les manifestacions d’interès.
—5 Presentació de les manifestacions d’interèsa) Data límit presentació: 10 dies naturals des de la publicació de la convocatòria 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.b) Documentació que cal presentar: la requerida al plec de condicions particu-
lars.c) Lloc de presentació: a la seu de l’Agència de Residus de Catalunya, ubicada a, carrer Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona.
—6 Obertura de la documentació i qualificació de les manifestacions d’inte-rès:a) Lloc: A la seu de l’Agència de Residus de Catalunya, ubicada a, Carrer Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona.b) Data i hora: el dia hàbil següent a la data límit de presentació de les manifes-tacions d’interès, a les 12 hores.
—7 Criteris d’adjudicació: la venda s’adjudica a l’oferta que inclogui el preu d’adquisició de les accions més elevada.
—8 El plec de condicions particulars d’aquesta licitació, es pot obtenir a la seu electrònica de l’Agència de Residus de Catalunya: www.arc.cat.
Barcelona, 27 de desembre de 2012
JOSEp mARIA TOST I BORRàSDirector
PG-325182 (13.003.009)
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