Joan Manuel Abelló, actuant com a secretari del Consell d'Administració de la societat
mercantil Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA), segons nomenament
que consta a l’escriptura pública núm. 1628, de 23 d’octubre de 2019, constuïda
mitjançant l’escripura pública núm. 387, de 20 de febrer de 1996, amb domicili social al
C/ Dr. Ferran, 8, Reus 43202, amb NIF A-43.469.535 i inscrita al Registre Mercantil de
Tarragona tom 1214, foli 089, full T-13204, i en exercici de les funcions atribuïdes per
l’article 25 b) dels Estatuts,
CERTIFICO:
Que el Consell d’Administració de la societat SECOMSA, degudament reunit en
sessió ordinària de 21 de desembre de 2021, amb l’assistència d’Antoni Abelló Grau,
Maria José Gómez Fernández, Lluís Escoda Freixas, Sergi Ciurana Nicolau, Josep
Bigorra Llauradó, Lluís M. Castellví Valls, Magí Ferré Taverna, Francisco Chamizo
Quesada, Josep M. Vallès Recasens, Llorenç Torruella Ramiro, Fran Morancho López,
Sergi Pedret Llauradó, Josep Lluís Abella Hortoneda, Josep Manel Sabaté Papiol i Sergi
Abril López va aprovar, per unanimitat de vots de les persones assistents (15), i, amb el
quòrum suficient, l’acord que es transcriu a continuació:
5.1. “Servei de bàscula i control accessos (PMB): Adjudicació (Exp CO 30/2021)

Inici expedient de contractació
El dia 16 de novembre de 2021, el Consell d’Administració va aprovar l’expedient de
contractació per al servei de bàscula, control d’accessos i vigilància. Junt amb
l’aprovació de l’inici de la licitació, es va aprovar l’informe de necessitats i el Plec de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques. La tramitació de
l’expedient va ser ordinària i el procediment de contractació obert, no subjecte a regulació
harmonitzada.
En data 23 de novembre s’aprecia un error material en el lot 2 corresponent al servei de
vigilant de seguretat sense arma sobre la ponderació del percentatge dels criteris de
judici de valor i valorables automàticament, previstos en un 45% i 55% respectivament.
Segons estableix l’article 145.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP), en els contractes de serveis de l’annex IV els criteris relacionats
amb la qualitat han de representar almenys un 51% de la puntuació assignable en la
valoració de les ofertes. Així mateix, segons l’article 146.2a) LCSP estableix que en
aquests casos ha de valorar les ofertes un comitè format per experts amb una
qualificació apropiada i que disposi d’un mínim de tres membres que poden pertànyer
als serveis dependents de l’òrgan de contractació, però que en cap cas poden estar
adscrits a l’òrgan proponent del contractant, o bé encarregar-la a un organisme tècnic
especialitzat degudament identificat als plecs.
Atès la urgència de tramitació de la licitació del lot 1, corresponent al servei d’operació
de la bàscula i control d’accessos, la Gerència va dictar una Resolució amb data 24 de
novembre de 2021, en virtut de la qual s’aprova l’anul·lació del lot 2 per poder nomenar
més endavant un comitè d’experts que pugui valorar correctament els criteris de qualitat
referents al servei vigilant de seguretat sense arma, i publicar la licitació amb les
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mateixes condicions que les aprovades pel Consell d’Administració de data 16 de
novembre pel lot 1 de la licitació “servei d’operació de la bàscula i control d’accessos”,
atès que actualment hi ha treballadors que presten aquest servei i es necessari pel
servei públic la continuació del mateix.
Objecte
És objecte del present Plec la contractació promoguda pel responsable econòmic
financer de la Planta mecànic biològica, per a contractar, mitjançant procediment obert,
la prestació del servei d’operació de bàscula i control d’accessos a la Planta mecànic
biològica de Botarell.
Les funcions a realitzar comprenen el servei d’operació de la bàscula i control
d’accessos a la Planta mecànic biològica de Botarell. Ha de cobrir les 24 hores al dia i
serà referit als 365 dies de l’any.
Les funcions són bàsicament les del control d’accés i control de bàscula: obrir i tancar
la barrera d’accés de l’entrada principal de la planta, control de pesatge de vehicles i
gestió de bàscula, tant a l’entrada dels camions com a la sortida, introducció i gestió de
dades al sistema informàtic, notificació d’incidències, cooperació en cas d’emergència o
evacuació.
Pressupost de licitació:
El preu base de licitació global per a tota la vigència del contracte (1 any) és de cent
tretze mil vuit-cents vuitanta euros (113.880 €) més l’IVA al tipus vigent (21%), per
import de vint-i-tres mil nou-cents catorze euros amb vuitanta cèntims d’euro (23.914,80
€), és a dir, un pressupost total de licitació de cent trenta-set mil set-cents norantaquatre euros amb vuitanta cèntims d’euro (137.794,80 €). L’import de licitació s’ha
calculat amb el sou de les persones que actualment realitzen el servei.
Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:
El valor estimat del contracte és de cent tretze mil vuit-cents vuitanta euros
(113.880 €) . No inclou cap pròrroga ni cap modificació.
Durada del contracte
La durada del contracte s’estableix en 1 any. No es permet cap pròrroga.
Procediment i tramitació
La tramitació és ordinària, mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació
harmonitzada, d’acord amb els articles 116 i 150 a 159 de la LCSP
Criteri de valoració
Els criteris de valoració s’especifica en la clàusula 14a del Plec de clàusules
administratives particulars. La ponderació és la següent:
Criteris valorables mitjançant judici de valor
Descripció tècnica i operativa del servei
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Protocol en cas d’emergències o eventualitats i immediatesa
Proposta formació
Criteris avaluables de forma automàtica
Millor oferta econòmica

20 %
5%
Ponderació
55 %

Publicitat de la convocatòria
El 24 de novembre de 2021 es va publicar l’anunci de licitació i els plecs al perfil de
contractant. El termini va finalitzar el 9 de desembre de 2021
Empreses licitadores
Les empreses presentades en temps i forma han estat les següents. El certificat es pot
consultar en l’anunci del perfil del contractant:

Obertura dels sobres digitals
El dia 13 de desembre de 2021 a les 9,30h va tenir lloc l’acte d’obertura del sobre digital
corresponent als sobres A i B.
El dia 15 de desembre de 2021 a les 9,30h, una vegada publicat el resultat del sobre B,
va tenir lloc l’acte d’obertura del sobre digital corresponent al sobre C.
Informe tècnic valoració d’oferta presentada
L’informe favorable de valoració emès pel responsable financer de la Planta Mecànic
Biològica, el Sr. Alexis Rodríguez, es pot consultar en l’anunci del perfil de contractant i
el resum del contingut és el següent:
Sobre B “criteris subjectes a judici de valor”:
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Sobre C “criteris avaluables de forma automàtica”:

Puntuació final
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Requeriment de documentació segons estableix l’article 150.2 LCSP
Segons estableix l’article 150.2 LCSP es requereix a l’empresa proposada adjudicatària la
documentació establerta en la clàusula 15a i en l’annex IV del Plec de clàusules
administratives particulars. L’adjudicació queda condicionada a que l’empresa aporti la
documentació preceptiva i dipositi la fiança corresponent al 5% del import d’adjudicació,
sense IVA.
Òrgan de contractació
La competència correspon al Consell d’Administració per raó de quantia.
Proposta de resolució
Tenint en compte que la puntuació obtinguda segons els criteris d’adjudicació establerts
en el Plec de clàusules administratives particulars, es proposa al Consell d’Administració
l’adjudicació d’aquest contracte a l’entitat PROTEFIC, SL.
Règim jurídic del contracte
1. Normativa de contractes del sector públic en allò que resulti d’aplicació als poders
adjudicadors (Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara
endavant LCSP); el al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP).
2. Real decret legislatiu 1/2010, que aprova el text refós de la Llei de societats de capital.
3. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
4. Plec de clàusules administratives que regeixen aquesta contractació aprovades
mitjançant acord del Consell d’Administració de data 16 de novembre de 2021.
5. Supletòriament, la resta de la normativa de caràcter privat que sigui d’aplicació.
De conformitat amb el que s’ha exposat el Consell d’Administració adopta, per
unanimitat de vots de les persones assistents, el següent acord:
1. APROVAR l’adjudicació a favor de l’empresa PROTEFIC, SL del contracte de prestació
del servei d’operació de bàscula i control d’accessos a la Planta Mecànic Biològica de
Botarell per un import anual total de 105.808,32 euros més IVA, fent un total de
111.098,74 euros/IVA inclòs.
L’adjudicació queda condicionada a que l’empresa contractista aporti la documentació
preceptiva segons l’article 150.2 LCSP i establerta en la clàusula 15a i en l’annex IV del
Plec de clàusules administratives particulars.

Dr. Ferran, 8 · 43202 Reus
Tel 977 327 155 · secomsa@secomsa.cat

Centre Comarcal de Gestió de Residus
Camí de Riudecols s/n · 43772 Botarell
Tel 977 103 216 · secomsa@secomsa.cat

2. APROVAR I DISPOSAR la despesa proporcional amb IVA inclòs amb càrrec al
pressupost de despeses de l’exercici 2022 i la part que correspongui a l’exercici següent.
D’acord amb el que estableix l’article 174 TRLRHL l’efectivitat i l’execució de les
despeses corresponents a l’exercici 2023 està subjecte a la condició suspensiva que
per a les esmentades despeses existeixi crèdit adequat i suficient en el pressupost
corresponent.
3. NOTIFICAR aquest acord a les empreses licitadores i publicar el resultat de l’acord
d’adjudicació al perfil de contractant.
4. FACULTAR a la Presidència per subscriure aquest contracte, atesa la seva condició
de representant legal de l’empresa i REQUERIR a l’empresa adjudicatària perquè
concorri a formalitzar el contracte a partir del termini de 15 dies a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació.
5. PUBLICAR posteriorment la formalització del contracte al perfil del contractant de
SECOMSA.”

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 societats de capital.

El secretari

Vist i plau
President del Consell d’Administració de
SECOMSA

Joan Manuel Abelló

Antoni Abelló Grau
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