Joan Manuel Abelló, actuant com a secretari del Consell d’Administració de la societat
SECOMSA GESTIÓ, SL, amb domicili social al carrer Dr. Ferran, 8, Reus (43202),
constituïda mitjançant l’escriptura pública núm. 2.901, atorgada amb data 4 d’agost de
2006, davant el Notari Pedro Carrión García de Parada, amb el NIF B-43868421 i inscrita
al Registro Mercantil de Tarragona, al tom 2259, foli 57, full T-35181, inscripció 1a, en
exercici de les funcions atribuïdas per l’artícle 28 b) dels Estatuts,
CERTIFICO:
Que al llibre d’actes del Consell d’Administració de la societat SECOMSA GESTIÓ, SL
consta:
PRIMER: Que el dia 2 de desembre de 2020, reunit, de forma telemàtica i en sessió
ordinària, el Consell d’Administració de la societat SECOMSA GESTIÓ,
SL, degudament convocat, amb l’assistència dels senyors Antoni Abelló
Grau, Joan Sans Freixas i Jaume Miquel Valls Solé i havent presentat, amb
data 2 de desembre de 2020, abans de l’inici de la mateixa sessió, la
renúncia al seu càrrec de membre del Consell d’Administració el senyor
Josep Masdeu Isern, va aprovar, per unanimitat de vots de les persones
assistents, i, amb el quòrum suficient, entre d’altres, el següent acord:
a) Que presideixi la reunió del Consell d’Administració el senyor Antoni
Abelló Grau i que actuï com a secretari el senyor Joan Manuel Abelló, de
conformitat amb els nomenaments vigents aprovats per aquesta sessió
del Consell d’Administració de 2 de desembre de 2020.
b) Que l’ordre del dia dels assumptes que s’han de tractar a la sessió del
Consell d’Administració, d’acord amb la convocatòria notificada
oportunament a tots els administradors, seria el següent:
Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 6 de juliol de 2020.
Tancament provisional: període 1-11-2019 fins al 31-10-2020.
Tarifes de gestió de residus: aprovació dels preus per a l’any 2021.
Pressupost i plantilla: aprovació inicial per a l’any 2021.
Borsa de treball: pròrroga de la convocatòria per a l’any 2021.
Secomsa Gestió: proposta de dissolució, liquidació i extinció de la
societat.
7) Servei de transport i tractament del bioestabilitzat a abocador:
adjudicació.
8) Assumptes sobrevinguts.
9) Torn obert de paraules.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

SEGON:

Que el contingut de l’acord a què fa referència el setè punt de l’ordre del dia
d’aquesta sessió és el següent:

“7)

Servei de transport i tractament del bioestabilitzat a abocador: adjudicació.

Inici de l’expedient
El 27 de febrer de 2020 el Consell d’Administració va aprovar la licitació del servei de
retirada de bioestabilitzat amb destinació a disposició final (abocador), mitjançant un
camió tipus pis mòbil. Inclou el tractament i el transport. El lloc d'origen és la Planta
Mecànic Biològica del Centre Comarcal de Gestió de Residus del Baix Camp ubicat al
municipi de Botarell fins al destí final (abocador).
Cada trasllat queda condicionat a la no oposició per part de l'ARC. El servei de
tractament i transport com a màxim és de 13.310 tones a l'any de material bioestabilitzat.
Es tracta d’un procés de contractació, que té per objectiu el servei de retirada de
bioestabilitzat amb destinació a disposició final en pis mòbil.
Justificació de la necessitat que motiva el contracte
La Planta Mecanicobiològica del Baix Camp, situada a Botarell té una capacitat de
tractament de 85.000 tones / any de fracció RESTA. Com a conseqüència d'aquesta
activitat, la planta recupera diàriament una important quantitat de matèria orgànica que
necessita ser tractada per evitar el seu impacte sobre el medi natural. El tractament de la
matèria orgànica recuperada consisteix en la digestió anaeròbia en condicions termòfiles,
que es tradueix en una alta producció de biogàs i un posterior compostatge aerobi per tal
d'esgotar el digestat i produir un material bioestabilitzat.
Un cop superat el temps de residència en els digestors anaeròbics, la matèria orgànica
s'extreu dels digestors es condueixen fins al sistema de deshidratació que consisteix en
una taula vibrant per a cada digestor que separa l’aigua del sòlid. El material deshidratat
es transporta amb cinta fins al procés final de maduració i estabilització del digest
(bioestabilitzat) i l'aigua resultant de la deshidratació es bomba al decantador.
La Planta Mecanicobiològica de tractament requereix contractar el servei de disposició i
transport de aquest bioestabilitzat que es genera en el procés de tractament de la fracció
RESTA.
La retirada d’aquet bioestabilitzat serà programada per Secomsa Gestió i comunicada a
l’adjudicatari amb anterioritat.
D’acord amb el contingut de l’article 116.4.e LCSP, la necessitat que l’empresa pública
vol satisfer mitjançant aquesta contractació i la seva relació amb l’objecte del contracte,
és directa, clara i proporcional.
Pressupost màxim
Pressupost base de licitació:
Impost sobre el valor afegit:
Total:

907.200,00 euros (1 anualitats)
90.720,00 euros
3.808.800,00 euros (3 anualitats)

El preu màxim de licitació sense cànons és de 28,50 €/tn. El cànon del primer any s’ha
calculat a 47,10 €/tn i s’ha previst un increment de 5 €/tn per any.
Habilitació professional o empresarial:
L’adjudicatari haurà d’estar donat d’alta com a gestor i/o negociant de residus.
Autorització o documentació de no oposició per part de l’ARC al trasllat i tipus de gestió
proposada per l’adjudicatari per al bioestabilitzat produït a la Planta TMB de Residus
Municipals del Baix Camp (codi productor P-34296.2) amb codi LER 190503 compost
fora d’especificació (bioestabilitzat) per als diferents gestors finals.
Justificació que el gestor final del bioestabilitzat disposa de l’autorització corresponent
per a gestionar el codi LER 190503.
Justificació de traçabilitat a la sortida i recepció del residu en planta.
Nombre de lots del contracte
No s’estableixen lots perquè no ho permet l’objecte del servei, perquè es tracte d’una
unitat funcional.
Durada del contracte
La durada del contracte s’estableix en 3 anualitats.
Procediment i tramitació
La tramitació s’ha realitzat de forma ordinària, mitjançant procediment obert, subjecte a
regulació harmonitzada, d’acord els articles 17, 116, 135, 150 a 154, 217, 219 i 220 de
la LCSP.

Publicitat de la convocatòria
S’ha publicat l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea el 28 d’agost de 2020
i al perfil del contractant de SECOMSA el 2 de setembre de 2020.

Durada del contracte:
3 anys

Termini de presentació d'ofertes:
29/09/20 14:00 h

Presentació de les ofertes
La documentació requerida s’ha de presentar mitjançant la plataforma de Serveis de
Contractació Pública en tres sobres: documentació administrativa (sobre A) i
documentació relativa a criteris avaluables automàticament (sobre B).
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml
INFORME SERVEIS TÈCNICS SECOMSA GESTIÓ
INFORME:
SOL·LICITANT:
EXP ST:
ASSUMPTE:

PUNTUACIÓ DE
CRITERIS VALORABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA
MESA DE CONTRACTACIÓ
C 02/2020
CONTRACCIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
TRACTAMENT I TRANSPORT DEL BIOESTABILITZAT A
DISPOSICIÓ FINAL (ABOCADOR) PER A LA PLANTA MECÀNIC
BIOLÒGICA.

Atesa la sol·licitud d’informe tècnic de la mesa de contractació en relació amb la
puntuació dels criteris subjectes a judici de valor de la contractació de la prestació del
servei de tractament i transport del bioestabilitzat a disposició final (ABOCADOR).
L’obertura va tenir lloc en sessió pública el 2 d’octubre de 2020, mitjançant l’eina del
Sobre Digital.
La durada del contracte s’estableix en 36 mesos consecutius, comptats a partir de la
formalització del contracte, i sense possibilitat de prorrogues.
Respecte als criteris valorables de forma automàtica, es tindran en compte els següents
aspectes:

-

Proposta econòmica, amb una puntuació màxima de 100 punts

En base a la informació presentada pel licitador d’acord amb el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de condicions tècniques, el responsable econòmic i
financer de SECOMSA GESTIÓ, com a responsable del contracte, pot informar que:

1. OFERTES PRESENTADES
La Mesa de Contractació, una vegada analitzada la documentació administrativa
requerida als licitadors relativa al sobre A, va declarar admeses les següents ofertes
presentades donat que complien amb els requisits administratius establerts:
OFERTA
1
2

LICITADOR
CENTRE DE GESTIO MEDIOAMBIENTAL SL
SERVITRANSFER SLU

2. OFERTES EXCLOSES
No ni ha.
3. VALORACIÓ DE LA OFERTA ECONOMICA
Es valorarà la millor oferta econòmica del servei de tractament i transport del
Biestabilitzat a disposició final (abocador).
Es donarà una puntuació proporcional, atorgant la màxima puntuació a l’empresa que
estableixi un preu total més econòmic, amb la següent fórmula:
Puntuació de cada oferta = 100 x preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua
Per determinar si les ofertes contenen valors anormals s’ha aplicaran els paràmetres
objectius previstos en l’article 85 del RGLCAP.

Les ofertes presentades han estat les següents:

OFERTA
1
2

LICITADOR
CENTRE DE GESTIO
MEDIOAMBIENTAL SL
SERVITRANSFER SLU

PREU OFERTAT
(€/tn)

PUNTUACIÓ

28,50

92,93

28,30

100

Informe tècnic

PUNTUACIÓ TOTAL

OFERTA

LICITADOR

PUNTUACIÓ

2

SERVITRANSFER SLU

100,00

De conformitat amb el que s’ha exposat es proposa al Consell d’Administració adopta,
per unanimitat de vots de les persones assistents, el següent acord:
1. APROVAR l’adjudicació a l’empresa SERVITRANSFER SLU del contracte de
prestació del servei de retirada de bioestabilitzat amb destinació a disposició final
(abocador), mitjançant un camió tipus pis mòbil. Inclou el tractament i el transport. El lloc
d'origen és la Planta Mecanicobiològica del Centre Comarcal de Gestió de Residus del
Baix Camp ubicat al municipi de Botarell fins al destí final (abocador), per un termini de
3 anys. El servei de tractament i transport com a màxim és de 13.310 tones a l'any de
material bioestabilitzat.
2. APROVAR el preu del contracte que es fixa en la quantitat de 28,30 €/tn més IVA per
al nombre de tones realment retirades, i sempre que s’acrediti la traçabilitat de la seva
destinació a abocador final autoritzat.
3. FACULTAR a la Presidència per poder subscriure aquest contracte.
4. COMUNICAR aquest acord a les empreses licitadores, publicar l’adjudicació al
DOUE i al perfil de contractant i comunicar la formalització del contracte a Secomsa.”
D’acord amb el que s’ha exposat al final de la sessió es REDACTA, es LLEGEIX,
s’APROVA per UNANIMITAT i se SIGNA l’acta corresponent al Consell d’Administració
reunit el 2 de desembre de 2020.
I, perquè així consti i als efectes procedents, expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el
vistiplau del president, de conformitat amb allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 1
/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital i
l’article 28 dels Estatuts socials.
El secretari
Vist i plau
El president del Consell d’Administració
de la societat
SECOMSA GESTIÓ, SL

Joan Manuel Abelló

Antoni Abelló Grau

